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Important notes for users in U.K.

Italia

Mains plug
This apparatus is fitted with an approved 13
Amp plug. To change a fuse in this type of plug
proceed as follows:
1. Remove fuse cover and fuse.
2. Fix new fuse which should be a BS1362
5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
3. Refi t the fuse cover.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’

If the fitted plug is not suitable for your socket
outlets, it should be cut off and an appropriate
plug fitted in its place.
If the mains plug contains a fuse, this should have
a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is
used, the fuse at the distribution board should
not be greater than 5 Amp.
Note: The severed plug must be disposed off to
avoid a possible shock hazard should it be inserted
into a 13 Amp socket elsewhere.
How to connect a plug
The wires in the mains lead are coloured with the
following code: blue = neutral (N),
brown = live (L).

• As these colours may not correspond with
the colour markings identifying the terminals
in your plug, proceed as follows:
• Connect the blue wire to the terminal
marked N or coloured black.
• Connect the brown wire to the
terminal marked L or coloured red.
• Do not connect either wire to the earth
terminal in the plug, marked E (or e) or
coloured green (or green and yellow).
Before replacing the plug cover, make certain
that the cord grip is clamped over the sheath of
the lead - not simply over the two wires.
Copyright in the U.K.
Recording and playback of material may require
consent. See Copyright Act 1956 and The
Performer’s Protection Acts 1958 to 1972.

Si dichiara che l’apparecchio BDP7200, Philips
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del
D.M. 28 Agosto 1995 n. 548.
Fatto a Eindhoven
Philips Consumer Electronics
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,
The Netherlands

Norge
Typeskilt finnes på apparatens underside.
Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor
ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er
tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller elektrisk
støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller
fuktighet.

LASER

CAUTION:
USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY
RESULT IN HAZARDOUS RADIATION
EXPOSURE.
CAUTION:
VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION
WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED.
DO NOT STARE INTO BEAM.
LOCATION:
INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.
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DK
Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå
utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i
stikkontakten.

S
Klass 1 laseraparat
Varning! Om apparaten används på annat
sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan
användaren utsättas för osynlig laserstrålning,
som överskrider gränsen för laserklass 1.
Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad
och bryter inte strömmen från nätet. Den
inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet
så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF
Luokan 1 laserlaite
Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin
tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa
altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle
näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla
alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti
sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkko-osa on
kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun
pistoke on pistorasiassa.

Manufactured under license from Dolby
Laboratories. Dolby and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI, and HDMI logo and High-Definition
Multimedia Interface are trademarks or
registered trademarks of HDMI licensing LLC.

Manufactured under license under U.S. Patent
#’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents
issued & pending. DTS and DTS Digital
Surround are registered trademarks and the
DTS logos and Symbol are trademarks of DTS,
Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.

Java and all other Java trademarks and logos are
trademarks or registered trademarks of Sun
Microsystems, Inc. in the United States and/or
other countries.
Windows Media and the Windows
logo are trademarks or registered trademarks of
of Microsoft Corporation in the United States
and/or other countries.
“Blu-ray Disc” and

are trademarks.

is a trademark of DVD Format/Logo
Licensing Corporation.

CLASS 1
LASER PRODUCT

is a trademark of Blu-ray
Disc Association.
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1 Σημαντικό
Ασφάλεια και σημαντικές
ειδοποιήσεις

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων. Το
παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις
προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών και
κατευθυντήριων οδηγιών: 2006/95/ΕΕ,
2004/108/ΕΕ.

Προειδοποίηση!
Κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας!
• Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί

•
•
•
•
•

ελεύθερα μέσα από τις οπές εξαερισμού της
μονάδας. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 5~10 εκ.
γύρω από τη μονάδα.
Μην εκθέτετε τη μονάδα σε άμεσο ηλιακό φως,
γυμνή φλόγα ή θερμότητα.
Μην τοποθετείτε τη μονάδα πάνω σε άλλο
ηλεκτρικό εξοπλισμό.
Παραμένετε μακριά από τη μονάδα κατά τη διάρκεια
καταιγίδων.
Μην αφαιρείτε ποτέ το περίβλημα της μονάδας.
Για τις εργασίες συντήρησης εμπιστευθείτε
εξειδικευμένο προσωπικό.
Διατηρείτε τη μονάδα μακριά από νερό, υγρασία και
αντικείμενα που περιέχουν νερό.

Προσοχή!
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει ή αν δεν
•
•
•
•

6

πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο
για μεγάλο διάστημα.
Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου
(παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες άνθρακα με
αλκαλικές κ.λπ.).
Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά
συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται κατάλληλα.
Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται ορατή και
αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. Αποφύγετε την έκθεση
στην ακτίνα.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε πάντα πρόσβαση στην
πρίζα. Εάν προκύψουν μη φυσιολογικές συνθήκες,
αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα
(αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα).

Ανακοίνωση περί ανακύκλωσης

EW!=\!8Y

Αυτά τα σύμβολα πάνω στα προϊόντα, τη
συσκευασία ή/και τα συνοδευτικά έγγραφα
υποδεικνύουν ότι τα χρησιμοποιημένα
ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα και οι
μπαταρίες δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται
με τα τυπικά οικιακά απορρίμματα. Για σωστή
μεταχείριση, ανάκτηση και ανακύκλωση
παλιών προϊόντων και χρησιμοποιημένων
μπαταριών, παρακαλείστε να τα παραδίδετε
σε επίσημα σημεία συλλογής, σύμφωνα με την
τοπική νομοθεσία σας και τις Οδηγίες
2002/96/EΚ και 2006/66/EΚ.
Η σωστή απόρριψη αυτών των προϊόντων
και των μπαταριών συμβάλλει στην
εξοικονόμηση πολύτιμων πόρων και
αποτρέπει ενδεχόμενες αρνητικές
επιπτώσεις για την ανθρώπινη υγεία και το
περιβάλλον, οι οποίες θα μπορούσαν σε
διαφορετική περίπτωση να προκύψουν από
λανθασμένη μεταχείριση των απορριμμάτων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
συλλογή και την ανακύκλωση παλιών
προϊόντων και μπαταριών, επικοινωνήστε με
το δήμο σας, την αρμόδια υπηρεσία
απόρριψης αχρήστων ή το σημείο πώλησης
από όπου προμηθευτήκατε τα αντικείμενα.
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Eλληνικά

Ανακοίνωση περί πνευματικών
δικαιωμάτων

Σημαντικό

Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία
προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που
προστατεύονται από αξιώσεις μεθόδων
ορισμένων ευρεσιτεχνιών Η.Π.Α. και άλλων
δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που
ανήκουν στην Macrovision Corporation και σε
άλλους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων.
Η χρήση της τεχνολογίας προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων πρέπει να έχει
την εξουσιοδότηση της Macrovision
Corporation και προορίζεται για οικιακή και
άλλες χρήσεις περιορισμένης προβολής,
εκτός και αν υπάρχει διαφορετική
εξουσιοδότηση από την Macrovision
Corporation. Απαγορεύεται η ανάδρομη
συναρμολόγηση ή η αποσυναρμολόγηση.
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2 Το προϊόν σας
Συγχαρητήρια για την αγορά σας και
καλωσορίσατε στη Philips! Για να
επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη
που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν
σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.
Αυτό το Blu-ray disc player προσφέρει
αναπαραγωγή βίντεο Full HD με ανάλυση
έως 1080p για ασυναγώνιστη εμπειρία
προβολής. Οι λεπτομέρειες και η μεγαλύτερη
ευκρίνεια εξασφαλίζουν πιο ρεαλιστική
εικόνα.

Μοναδικά χαρακτηριστικά
Δίσκος Blu-ray
Ο δίσκος Blu-ray είναι ένας οπτικός δίσκος
επόμενης γενιάς με δυνατότητα αποθήκευσης
πέντε φορές περισσότερων δεδομένων από
έναν συμβατικό δίσκο DVD. Χάρη στη μεγάλη
χωρητικότητά του μπορείτε να επωφεληθείτε
από λειτουργίες όπως βίντεο υψηλής
ευκρίνειας, πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο,
διαδραστικά μενού και άλλα.
BD Java
Με ορισμένα BD που υποστηρίζουν
εφαρμογές Java, μπορείτε να απολαύσετε
διαδραστικές λειτουργίες όπως παιχνίδια ή
διαδραστικά μενού.

8

Κλιμάκωση DVD για βελτιωμένη ποιότητα
εικόνας
Τα DVD που έχετε θα προβάλλονται
καλύτερα από ποτέ χάρη στην αύξηση
κλιμάκωσης εικόνας. Η λειτουργία αύξησης
κλιμάκωσης εικόνας αυξάνει την ανάλυση
των δίσκων DVD τυπικής ανάλυσης σε
υψηλής ευκρίνειας μέχρι 1080p μέσω
σύνδεσης HDMI. Η εικόνα θα παρουσιάζει
λιγότερο τρεμόπαιγμα και θα εμφανίζεται πιο
ρεαλιστική για εμπειρία που πλησιάζει την
υψηλή ευκρίνεια.
Απολαύστε το περιεχόμενο που έχετε σε
διαφορετικά μέσα
Πλήρης συμβατότητα με προηγούμενα
μοντέλα DVD, CD για συνεχή απόλαυση της
συλλογής ήχου-βίντεο που διαθέτετε μέχρι
στιγμής. Επιπλέον, μπορείτε να προβάλλετε
ψηφιακές φωτογραφίες JPEG ή να ακούτε
αρχεία μουσικής MP3 ή Windows Media™
Audio.
Ακούστε πλούσιο πολυκαναλικό
περιβάλλοντα ήχο
Πολυκαναλικός περιβάλλων ήχος που
αποδίδει ρεαλιστικό ήχο και σας κάνει να
νιώθετε ότι βρίσκεστε πραγματικά εκεί.
Έξυπνη διασύνδεση χρήστη και
τηλεχειριστήριο
Η έξυπνη διασύνδεση χρήστη της Philips σάς
επιτρέπει εύκολη περιήγηση στα περιεχόμενα
και τις ρυθμίσεις για να μπορείτε να βρίσκετε
γρήγορα αυτό που ψάχνετε.
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Χάρη σε πολλές άλλες εξόδους, μπορείτε
επίσης να πραγματοποιήσετε εύκολα
σύνδεση σε σύστημα Home Cinema ή
ενισχυτή.
Πληροφορίες σχετικά με το EasyLink
(Έλεγχος ηλεκτρονικών προϊόντων HDMI)
Το EasyLink (HDMI CEC) επιτρέπει τη
σύνδεση των λειτουργιών της συσκευής
αναπαραγωγής με τις λειτουργίες
τηλεόρασης Philips με EasyLink.
Σημείωση
• Η Philips δεν εγγυάται 100% διαλειτουργικότητα με
όλες τις συσκευές που είναι συμβατές με HDMI CEC.

PiP (Picture-In-Picture) (έξτρα προβολή)
Ορισμένα βίντεο BD διαθέτουν λειτουργία
PiP η οποία σάς επιτρέπει να προβάλλετε ένα
δευτερεύον βίντεο μέσα στο πρώτο.
Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το
δευτερεύον βίντεο πατώντας PIP κάθε φορά
που η σκηνή περιλαμβάνει το δευτερεύον
βίντεο.

HDMI Deep Colour
Η λειτουργία Deep Colour μειώνει το
φαινόμενο posterization της εικόνας
αναπαραγωγής. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
‘Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα ρυθμίσεων’
- [HDMI Deep Colour] (Βαθύ χρώμα HDMI).
Έξοδος HDMI 1080p/24 (μόνο BD)
Η μονάδα διαθέτει λειτουργία με την οποία
μπορεί να παρέχει ομαλή κίνηση κατά την
αναπαραγωγή υλικού που έχει προέλθει από
ταινία με ρυθμό 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο
με προοδευτική σάρωση. (Διατίθεται μόνο
όταν η συσκευή προβολής έχει συνδεθεί
μέσω καλωδίου HDMI). Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο ‘Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα
ρυθμίσεων’ - [HDMI 1080p/24].
Έξοδος HDMI 1080p/24 (μόνο BD)
Η μονάδα υποστηρίζει ήχο υψηλής ευκρίνειας
όπως Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD και
DTS-HD. Αυτό το φορμά ήχου μπορεί να σας
εξασφαλίσει υψηλότερη ποιότητα ήχου σε
σχέση με τα συμβατικά DVD. Για να
αξιοποιήσετε πλήρως την υψηλή απόδοσή
τους, συνδέστε τη μονάδα σε δέκτη/ενισχυτή
AV συμβατό με ήχο υψηλής ευκρίνειας μέσω
καλωδίου HDMI. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
‘Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα ρυθμίσεων’
και αλλάξτε τη ρύθμιση [HDMI Audio] (Ήχος
HDMI) σε [HDMI Normal] (Κανονικό HDMI).
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Αναδυόμενο μενού
Ορισμένα βίντεο BD διαθέτουν αναδυόμενο
μενού. Πρόκειται για ένα μενού περιήγησης
το οποίο μπορείτε να ανακαλέσετε στην
οθόνη και να χρησιμοποιήσετε χωρίς να
διακόψετε την αναπαραγωγή. Μπορείτε να
ανακαλέσετε το αναδυόμενο μενού πατώντας
DISC MENU / POP-UP MENU. Τα
περιεχόμενα στο αναδυόμενο μενού
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το δίσκο.

Το προϊόν σας

Εύκολη και απλή σύνδεση σε HDTV μέσω
HDMI
Συνδέστε το BDP7200 στην HDTV που
διαθέτετε με ένα μόνο καλώδιο HDMI (High
Definition Multimedia Interface). Η Philips
συνιστά καλώδιο HDMI 1.3 (κατηγορία 2)
(γνωστό επίσης και ως καλώδιο High Speed
HDMI) για καλύτερη συμβατότητα. Το σήμα
εξόδου εικόνας υψηλής ευκρίνειας θα
μεταφέρεται στην HDTV χωρίς μετατροπή σε
αναλογικά σήματα με αποτέλεσμα να
λαμβάνετε εξαιρετική ποιότητα εικόνας και
ήχου, πλήρως απαλλαγμένη από θόρυβο.

9

12/10/2008 2:30:21 PM

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο
παρόν εγχειρίδιο χρήσης
Για να καθορίσετε τον τύπο μέσου που
αφορά κάθε λειτουργία, έχουμε τοποθετήσει
τα παρακάτω σύμβολα στην αρχή κάθε
στοιχείου για λειτουργία.
Σύμβολο

Περιγραφή
Αναφέρεται σε βίντεο BD
Αναφέρεται σε βίντεο DVD
Αναφέρεται σε CD ήχου/dts
CD
Αναφέρεται σε DVD±RW/±R
και CD-RW/-R με αρχεία MP3
Αναφέρεται σε DVD±RW/±R
και CD-RW/-R με αρχεία
Windows Media™ Audio
Αναφέρεται σε DVD±RW/±R
και CD-RW/-R με αρχεία JPEG,
συμπεριλαμβανόμενων
αρχείων από Kodak Picture CD.

Σημείωση
• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή DVD-RW/-R
•

10

που έχουν εγγραφεί σε λειτουργία VR ή σε μη
συμβατό φορμά εγγραφής.
Εάν δεν βρίσκετε κανένα σύμβολο από αυτά
που παρατίθενται παραπάνω κάτω από την
επικεφαλίδα λειτουργιών, τότε η λειτουργία ισχύει
για όλα τα μέσα.
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b

c

d

e f g hij

Το προϊόν σας

a

Eλληνικά

Επισκόπηση προϊόντος

Πρόσοψη
a 2
• Πατήστε για ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της μονάδας.

b Θήκη δίσκου
• Τοποθετήστε ένα δίσκο όταν ανοίξει
η θήκη δίσκου.

c Z (Άνοιγμα/κλείσιμο)
• Πατήστε για άνοιγμα ή κλείσιμο της
θήκης δίσκου.

d Οθόνη πρόσοψης
• Εμφανίζει το εικονίδιο κατάστασης
αναπαραγωγής και διάφορες
πληροφορίες. Ανατρέξτε στον πίνακα
δίπλα.

f x (Διακοπή)
• Πατήστε για διακοπή της
αναπαραγωγής.

g í (Προηγούμενο)
• Βίντεο, μουσική, εικόνες Προηγούμενο

h ë (Επόμενο)
• Βίντεο, μουσική, εικόνες - Επόμενο

i Παράθυρο αισθητήρα υπέρυθρων
j OUTPUT (έξοδος)
• Πατήστε για να αλλάξετε την ανάλυση
της εξόδου HDMI. (Δεν διατίθεται
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
βίντεο BD ή την προβολή του μενού
ρυθμίσεων).

e B (Αναπαραγωγή)
• Πατήστε για έναρξη ή συνέχιση της
αναπαραγωγής.

EL
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Οθόνη
πρόσοψης

Λειτουργία
Φόρτωση δίσκου.

B

Αναπαραγωγή σε εξέλιξη.

x

Λειτουργία διακοπής.

X

Λειτουργία προσωρινής
διακοπής.

M

Λειτουργία γρήγορης
μετακίνησης προς τα εμπρός.

m

Λειτουργία γρήγορης
μετακίνήσης προς τα πίσω.
Λειτουργία μετακίνησης προς
τα εμπρός σε αργή κίνηση.
Έχει ρυθμιστεί λειτουργία
επανάληψης.
Εμφάνιση του αρχικού μενού.
Αναπαραγωγή τίτλου.
Εμφάνιση του αριθμού
τρέχοντος κεφαλαίου/
κομματιού/αρχείου και του
χρόνου αναπαραγωγής που
έχει παρέλθει.
Έχει οριστεί λειτουργία
επανάληψης κεφαλαίου για
το τρέχον κεφάλαιο.
Η αναπαραγωγή εκτελείται
σε λειτουργία Resume-OnStop.
Προβολή της οθόνης φίλτρου
μέσων.
Έξοδος ήχου Dolby Digital.
Έξοδος ήχου Dolby TrueHD.

12
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Eλληνικά

Πίσω πλευρά

b

c

d

e

f

g

Το προϊόν σας

a

HDMI OUT

a Υποδοχή VIDEO OUT

f Υποδοχές DIGITAL OUT
(COAXIAL/OPTICAL)
• Χρησιμοποιήστε τις για σύνδεση
δέκτη/ενισχυτή AV, αποκωδικοποιητή
Dolby Digital/DTS ή άλλης συσκευής
με ομοαξονική/οπτική υποδοχή
εισόδου ψηφιακού ήχου μέσω
ομοαξονικού/οπτικού καλωδίου
ψηφιακού ήχου.

• Χρησιμοποιήστε τη για σύνδεση
οθόνης τηλεόρασης, δέκτη/ενισχυτή
AV ή άλλης συσκευής μέσω
καλώδίου βίντεο RCA.

b Υποδοχές COMPONENT VIDEO OUT
• Χρησιμοποιήστε τις για σύνδεση
οθόνης τηλεόρασης με εισόδους
εικόνας σήματος συνιστωσών μέσω
καλωδίου εικόνας σήματος
συνιστωσών.

g Ακροδέκτης AC IN
• Χρησιμοποιήστε τον για σύνδεση σε
πρίζα AC μέσω καλωδίου AC .

c Υποδοχή ΗDMI OUT
• Χρησιμοποιήστε τη για σύνδεση σε
οθόνη με θύρα συμβατή με HDMI
μέσω καλωδίου HDMI .

Σημείωση
• Μην αγγίζετε τους εσωτερικούς ακροδέκτες

d Υποδοχές 5.1ch AUDIO OUT
• Χρησιμοποιήστε τις για σύνδεση σε
δέκτη/ενισχυτή AV μέσω καλωδίων
ήχου 5.1 καναλιών .

•

των υποδοχών στο πίσω μέρος της συσκευής.
Η ηλεκτροστατική αποφόρτιση μπορεί να
προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη μονάδα.
Η μονάδα δεν διαθέτει διαμορφωτή RF.

e Υποδοχές AUDIO OUT
• Χρησιμοποιήστε τις για σύνδεση
οθόνης τηλεόρασης, δέκτη/ενισχυτή
AV ή άλλης συσκευής μέσω
καλώδίου ήχου RCA.

EL
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a 2 (Αναμονή-ενεργοποίηση)

Τηλεχειριστήριο

• Πατήστε για ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της μονάδας.

b OPEN/CLOSE Z
• Πατήστε για άνοιγμα ή κλείσιμο της
θήκης δίσκου.

a

c PIP

b
|

c
d

{

e
f

z

• Πατήστε για ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της λειτουργίας PIP
(picture-in-picture). (διατίθεται μόνο
για βίντεο BD που υποστηρίζει
λειτουργία PIP)

d ZOOM
• Μεγεθύνει ή σμικρύνει την εικόνα
στην τηλεόραση.

g
h

e Έγχρωμα πλήκτρα

i

y

j
k
l

x
w

• Πατήστε για ενεργοποίηση των
πλήκτρων συντομεύσεων για
ορισμένες λειτουργίες βίντεο BD.

f HOME
• Πατήστε για εμφάνιση του αρχικού
μενού.

g OK
v

m
n

u

o

h Κουμπιά κέρσορα (

)
• Πατήστε για επιλογή στοιχείων ή
ρυθμίσεων.

i BACK

p

q

t

r

s

14

• Πατήστε για επιβεβαίωση ή επιλογή
στοιχείων μενού.

• Πατήστε για επιστροφή στο
προηγούμενο μενού ή λειτουργία οθόνης.

j PREV í
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε μία φορά για επιστροφή στην
αρχή του τρέχοντος τίτλου, κεφαλαίου ή
κομματιού.
• Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής
αρχείου JPEG, πατήστε για επιστροφή
στο προηγούμενο αρχείο.
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε δύο φορές για επιστροφή στον
προηγούμενο τίτλο, κεφάλαιο ή κομμάτι.

EL
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l PAUSE X
• Πατήστε για προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
προσωρινής διακοπής της
αναπαραγωγής, πατήστε
επανειλημμένα για προώθηση της
αναπαραγωγής βήμα-βήμα.

m VOL +• Πατήστε για προσαρμογή της
έντασης ήχου της τηλεόρασης (ισχύει
μόνο για τηλεόραση μάρκας PHILIPS).

u FFW M
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε για γρήγορη μετακίνηση της
αναπαραγωγής προς τα εμπρός.
• Κατά την προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής, πατήστε για
αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε
αργή κίνηση.

v TV CH +• Πατήστε για αλλαγή του καναλιού
(ισχύει μόνο για τηλεόραση μάρκας
PHILIPS).

Eλληνικά

• Πατήστε για έναρξη ή συνέχιση της
αναπαραγωγής.

Το προϊόν σας

k PLAY B

w STOP x
• Πατήστε για διακοπή της
αναπαραγωγής.

n MUTE H
• Πατήστε για σίγαση της έντασης
ήχου της τηλεόρασης (ισχύει μόνο
για τηλεόραση μάρκας PHILIPS).

o REW m
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε για γρήγορη μετακίνηση της
αναπαραγωγής προς τα πίσω.

p Αριθμητικά κουμπιά
• Πατήστε για επιλογή κεφαλαίου κατά
την αναπαραγωγή.
• Πατήστε για εισαγωγή τιμών στο
πεδίο εισαγωγής.

q SUBTITLE
• Πατήστε για επιλογή υπότιτλων σε
δίσκο.

r REPEAT
• Πατήστε για εναλλαγή μεταξύ
διάφορων λειτουργιών επανάληψης.

s REPEAT A-B
• Πατήστε για αναπαραγωγή του
καθορισμένου τμήματος μεταξύ των
σημείων Α και Β κατ' επανάληψη.

t AUDIO

x NEXT ë
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε για μετάβαση στο επόμενο
κεφάλαιο, κομμάτι ή αρχείο.

y DISC MENU / POP-UP MENU
• BD: Πατήστε για εμφάνιση του
αναδυόμενου μενού.
• DVD: Πατήστε για εμφάνιση του
μενού δίσκου.

z INFO
• Πατήστε για εμφάνιση της οθόνης
πληροφοριών.

wj TOP MENU
• BD: Πατήστε για εμφάνιση του
αρχικού μενού.
• DVD: Πατήστε για εμφάνιση του
μενού τίτλων.

wk ANGLE
• Πατήστε για επιλογή γωνιών
κάμερας σε δίσκο.
• Πατήστε για περιστροφή εικόνας
(JPEG).

• Πατήστε για επιλογή καναλιού ήχου
(όπως ομιλούμενων γλωσσών) σε
δίσκο.
EL
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Τοποθέτηση των μπαταριών στο
τηλεχειριστήριο
Τοποθετήστε τις μπαταρίες (R6/AAx2)
σύμφωνα με την πολικότητα που
υποδεικνύεται στο εσωτερικού του
διαμερίσματος μπαταριών του
τηλεχειριστηρίου.

1

Ανοίξτε το κάλυμμα.

2

Τοποθετήστε τις μπαταρίες.

• Βεβαιωθείτε ότι τα σύμβολα +
και - πάνω στις μπαταρίες
συμφωνούν με αυτά που
υποδεικνύονται στο διαμέρισμα
μπαταριών.

3

Κλείστε το κάλυμμα.

Σημείωση
• Λανθασμένη χρήση των μπαταριών ενδέχεται να
επιφέρει κινδύνους, όπως διαρροή και ανατίναξη.

Χρήση τηλεχειριστηρίου
Κατά τη χρήση του τηλεχειριστηρίου, λάβετε
υπόψη σας τα εξής:
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια
ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και το
παράθυρο αισθητήρα υπέρυθρων στη
μονάδα.
• Η απομακρυσμένη λειτουργία ενδέχεται
να μην εκτελείται κανονικά εάν δυνατό
ηλιακό φως ή φθορίζον φως πέφτει πάνω
στο παράθυρο αισθητήρα υπέρυθρων της
μονάδας.
• Τηλεχειριστήρια διαφορετικών συσκευών
ενδέχεται να προκαλούν παρεμβολές το
ένα στο άλλο. Αποφεύγετε τη χρήση
τηλεχειριστηρίου άλλης συσκευής που
βρίσκεται κοντά στη μονάδα.
• Αντικαταστήστε τις μπαταρίες όταν
αντιληφθείτε μείωση της εμβέλειας
λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου.
• Η μέγιστη εμβέλεια λειτουργίας από τη
μονάδα προς όλες τις κατευθύνσεις
παρατίθεται στη συνέχεια.
• Από μπροστά: περίπου 7 μέτρα (23
πόδια)
• Από το πλάι: περίπου 5 μέτρα (16
πόδια) εντός 30°
• Από πάνω: περίπου 5 μέτρα (16
RCA audio cable
πόδια) εντός 15°
• Από κάτω: περίπου 3 μέτρα (10
πόδια) εντός 30°

30˚
5m (16 feet)

16

30˚

7m (23 feet)

5m (16 feet)
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Blu-ray Disc Player
Disc Tray
Settings
Product info

1
2

BD-Player
Settings
Quick Set-up

Player menu

Advanced Set-up

TV Shape

Factory Default

HDMI Video Resolution

3

1 Κατάλογος
Εμφανίζει τα στοιχεία με την τρέχουσα
ιεραρχία
2 Μενού
3 Υπομενού/Επιλογές
• Εμφανίζει υπομενού ή επιλογές για το
επισημασμένο στοιχείο στα αριστερά,
όποτε υπάρχουν.

Eλληνικά

Αρχικό μενού
Όταν ενεργοποιείτε τη μονάδα, το αρχικό
μενού εμφανίζεται αυτόματα. Διαφορετικά,
πατήστε HOME.

Οθόνη μενού

Το προϊόν σας

Οδηγός επιλογών οθόνης

[Disc Tray] (Θήκη δίσκου)
• Για πρόσβαση στη λίστα κομματιών/
αρχείων ή την οθόνη φίλτρου μέσων.
[Settings] (Ρυθμίσεις)
• Για πρόσβαση στα μενού ρυθμίσεων.
[Product Info] (Πληροφορίες προϊόντος)
• Για πρόσβαση στις πληροφορίες
προϊόντος.
Συμβουλή
• Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε λήψη
του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού από την
ιστοσελίδα, η διεύθυνση της οποίας εμφανίζεται
στην οθόνη [Product Info] (Πληροφορίες
προϊόντος) και να ενημερώσετε μόνοι σας το
υλικολογισμικό της συσκευής.

EL
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3 Σύνδεση

Επιλογή 1: Σύνδεση σε υποδοχή HDMI

Αυτή η ενότητα περιγράφει τις βασικές
συνδέσεις που πρέπει να πραγματοποιηθούν
σε αυτό το Blu-ray disc player πριν τη χρήση
του.

Καλώδιο
HDMI
HDMI IN
HDMI OUT

Βασικές συνδέσεις - Σύνδεση σε TV
• Σύνδεση καλωδίων βίντεο
• Σύνδεση καλωδίων ήχου
Προαιρετικές συνδέσεις:
• Δρομολόγηση ήχου σε άλλες συσκευές
• Σύνδεση σε αναλογικό στερεοφωνικό
σύστημα
• Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή/δέκτη
• Σύνδεση σε πολυκαναλικό ενισχυτή/
δέκτη

Καλώδιο HDMI-DVI
DVI IN

HDMI OUT

1

Σημείωση
• Ανατρέξτε στην πινακίδα του τύπου που βρίσκεται
•

στην πίσω ή κάτω πλευρά του προϊόντος για
αναγνωριστικά και ενδείξεις παροχής.
Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε συνδέσεις,
βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές έχουν
αποσυνδεθεί από την πρίζα.

Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI
(παρέχεται) από την υποδοχή HDMI
OUT της μονάδας στην υποδοχή HDMI
IN της τηλεόρασής σας.
• Χρησιμοποιήστε έναν προσαρμογέα
HDMI-DVI εάν η τηλεόρασή σας
διαθέτει μόνο σύνδεση DVI.
Σημείωση

Σύνδεση καλωδίων βίντεο
Πραγματοποιήστε μία από τις παρακάτω
συνδέσεις, ανάλογα με τις δυνατότητες της
υπάρχουσας συσκευής σας.
•

•

•

18

Επιλογή 1: Σύνδεση σε υποδοχή HDMI
(για τηλεόραση HDMI, DVI ή συμβατή με
HDCP).
Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή εικόνας
σήματος συνιστωσών (για τυπικό
τηλεοπτικό σήμα ή τηλεόραση με
δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης).
Επιλογή 3: Σύνδεση σε υποδοχή Video
(για τυπική τηλεόραση).

• Για βελτιστοποίηση της εξόδου βίντεο, ανατρέξτε στο

•
•
•

•

κεφάλαιο ‘Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα ρυθμίσεων’
- [HDMI Video Resolution] (Ανάλυση εικόνας HDMI) ή
πατήστε επανειλημμένα OUTPUT για να επιλέξετε τη
βέλτιστη ανάλυση που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.
Για σύνδεση HDMI-DVI απαιτείται σύνδεση
αναλογικού ήχου.
Για βέλτιστη έξοδο ήχου/εικόνας η Philips συνιστά
καλώδιο HDMI κατηγορίας 2, γνωστό επίσης και ως
καλώδιο High Speed HDMI.
Μια απλή σύνδεση ενός καλωδίου με συσκευή που
διαθέτει υποδοχή HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά ψηφιακών
εικόνων/ήχων από βίντεο BD, DVD και άλλες συσκευές.
Για αναπαραγωγή ψηφιακών εικόνων βίντεο από
βίντεο BD ή DVD μέσω σύνδεσης HDMI, η συσκευή
αναπαραγωγής και η συσκευή προβολής (ή ένας
δέκτης/ενισχυτής AV) πρέπει να υποστηρίζουν
σύστημα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
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• Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει βέλτιστη

Επιλογή 3: Σύνδεση σε υποδοχή
βίντεο

Eλληνικά

Συμβουλή
ποιότητα εικόνας.

Επιλογή 2: Σύνδεση σε υποδοχή
εικόνας σήματος συνιστωσών
Καλώδιο εικόνας
σήματος
συνιστωσών

VIDEO
IN
VIDEO
OUT

COMPONENT
VIDEO IN
Y

PB/CB

PR/CR

COMPONENT
VIDEO OUT
Y

Σύνδεση

Καλώδιο
βίντεο RCA

1

PR/CR

PB/CB

Συνδέστε ένα καλώδιο βίντεο RCA
(παρέχεται) στην υποδοχή VIDEO OUT
της μονάδας και την υποδοχή εισόδου
βίντεο της τηλεόρασης.
Συμβουλή

• Η υποδοχή εισόδου βίντεο στην τηλεόραση

1

Συνδέστε το καλώδιο εικόνας σήματος
συνιστωσών (δεν παρέχεται) στην
υποδοχή COMPONENT VIDEO OUT της
μονάδας και τις υποδοχές εισόδου
εικόνας σήματος συνιστωσών της
τηλεόρασής σας.

•

ενδέχεται να φέρει την ένδειξη A/V IN, VIDEO IN,
COMPOSITE ή BASEBAND.
Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει τυπική ποιότητα
εικόνας.

Σύνδεση καλωδίων ήχου

Συμβουλή

AUDIO IN
R

• Η μονάδα είναι συμβατή με σύστημα

•
•

προοδευτικής σάρωσης. Η λειτουργία σάς
παρέχει εικόνες υψηλότερης ποιότητας από
το παραδοσιακό σύστημα εξόδου. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι
έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία προοδευτικής
σάρωσης στην τηλεόραση. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο ‘Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα
ρυθμίσεων’ - [Component Output] (Έξοδος
συνιστωσών) για λεπτομέρειες.
Η υποδοχή εισόδου εικόνας σήματος συνιστωσών
της τηλεόρασης σας ενδέχεται να φέρει την
ένδειξη Y Pb/Cb Pr/Cr ή YUV.
Αυτός ο τύπος σύνδεσης παρέχει καλή ποιότητα
εικόνας.

L

AUDIO
OUT
L

Καλώδιο βίντεο RCA
R

1

Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου RCA
(παρέχεται) στις υποδοχές AUDIO
OUT της μονάδας και τις υποδοχές
AUDIO IN της τηλεόρασης.
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Δρομολόγηση ήχου σε
άλλες συσκευές

Σύνδεση σε ψηφιακό ενισχυτή/
δέκτη

Σε αυτή την ενότητα περιγράφεται πώς
μπορείτε να δρομολογήσετε τον ήχο από το
Blu-ray disc player σε άλλες συσκευές για να
απολαμβάνετε έξοδο ή αναπαραγωγή ήχου
με δυνατότητες περιβάλλοντος ήχου.

DIGITAL AUDIO
INPUT
COAXIAL

OPTICAL

διαφορετικά
DIGITAL OUT
(PCM/BITSTREAM)
COAXIAL

OPTICAL

Σύνδεση σε αναλογικό
στερεοφωνικό σύστημα
AUDIO IN
R

L

1

AUDIO
OUT
L

Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν
παρέχεται) στην υποδοχή DIGITAL
OUT (COAXIAL) της μονάδας και την
υποδοχή DIGITAL IN (COAXIAL) της
συσκευής.
διαφορετικά

Καλώδιο βίντεο RCA
R

1

20

Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου RCA
(παρέχεται) στις υποδοχές AUDIO
OUT της μονάδας και τις υποδοχές
εισόδου ήχου της συσκευής.

1

Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο (δεν
παρέχεται) στην υποδοχή DIGITAL
OUT (OPTICAL) της μονάδας και την
υποδοχή DIGITAL IN (OPTICAL) της
συσκευής.
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Σύνδεση στην πρίζα

Eλληνικά

Σύνδεση σε πολυκαναλικό ενισχυτή/
δέκτη

Προσοχή!
CENTRE

• Συνδέστε τα καλώδια προσεχτικά. Ελλιπείς
συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν θόρυβο.

Σύνδεση

FRONT SURROUND

SUBWOOFER

AC IN

5.1ch AUDIO OUT
FL

SL

C

FR

SR

SW

1

1

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις
απαραίτητες συνδέσεις, συνδέστε το
καλώδιο AC στην υποδοχή AC IN της
μονάδας και την πρίζα AC.

Συνδέστε καλώδια ήχου 5.1 καναλιών
(δεν παρέχονται) στις υποδοχές 5.1ch
AUDIO OUT της μονάδας και τις
υποδοχές εισόδου ήχου της συσκευής.
Συμβουλή

• Για να ρυθμίσετε τα ηχεία, ανατρέξτε στο κεφάλαιο
‘Προσαρμογή ρυθμίσεων - Λίστα ρυθμίσεων’
- [Analogue Audio] (Αναλογικός ήχος) για
λεπτομέρειες.
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4 Ξεκινώντας

Blu-ray Disc Player
Disc Tray
Settings
Product info

Εύρεση του σωστού
καναλιού προβολής
1
2
3

Αφού ολοκληρώσετε όλες τις
απαραίτητες συνδέσεις, πατήστε 2
(STANDBY-ON) για να ενεργοποιήσετε
τη μονάδα.
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
Πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο
της τηλεόρασης που παρέχει πρόσβαση
σε κανάλι εξωτερικής εισόδου.
• Ενδέχεται να ονομάζεται SOURCE, AV
ή SELECT (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της τηλεόρασής σας).
• Ή πατήστε ‘2’ στο τηλεχειριστήριο
της τηλεόρασης και, στη συνέχεια,
πατήστε επανειλημμένα το κουμπί
αλλαγής καναλιών προς τα κάτω
μέχρι να δείτε την οθόνη PHILIPS.

Εισαγωγή δίσκου
1
2

Πατήστε Z για να ανοίξετε τη θήκη
δίσκου.
Τοποθετήστε το δίσκο στη θήκη δίσκου
με την ετικέτα στραμμένη προς τα επάνω.

• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι
συμβατός με τη μονάδα. Ανατρέξτε
στο κεφάλαιο ‘Αναπαραγωγή Πληροφορίες σχετικά με την
αναπαραγωγή’ για μια λίστα με
συμβατούς δίσκους.

3
• Αυτό είναι το σωστό κανάλι προβολής
(κανάλι εξωτερικής εισόδου).
• Εάν περάσει αρκετός χρόνος από τη
στιγμή που ενεργοποιήσατε τη
μονάδα, ενδέχεται να δείτε το αρχικό
μενού και όχι την οθόνη PHILIPS.

Για εξαγωγή δίσκου:

1
2
3

22

Πατήστε Z για να κλείσετε τη θήκη
δίσκου.
Ενδέχεται να χρειάζεται λίγος χρόνος
για τη φόρτωση του δίσκου.

Πατήστε Z για να ανοίξετε τη θήκη
δίσκου.
Αφαιρέστε το δίσκο.
Πατήστε Z για να κλείσετε τη θήκη
δίσκου.
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Πληροφορίες σχετικά με την
αναπαραγωγή

Αρχεία με δυνατότητα
αναπαραγωγής

CD-RW/-R

MP3

DVD+RW/+R

Window Media™ Audio

DVD-RW/-R

JPEG

Eλληνικά

Μέσα

Σημείωση
Η μονάδα δεν διαθέτει δυνατότητα αναπαραγωγής των

Δίσκοι και αρχεία με δυνατότητα
αναπαραγωγής
Η μονάδα είναι συμβατή για αναπαραγωγή
των παρακάτω τύπων δίσκων. Για
αναπαραγωγή δίσκου, βεβαιωθείτε ότι πληροί
τις προϋποθέσεις για κωδικούς περιοχής και
συστήματα χρώματος όπως περιγράφονται
στη συνέχεια. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή δίσκων με τα παρακάτω
λογότυπα. Δεν εγγυάται η δυνατότητα
αναπαραγωγής για άλλους τύπους δίσκων.
Λογότυπο

Δίσκος με δυνατότητα
αναπαραγωγής
BD Video (Απλής/διπλής στρώσης)
BD-RE* ver.2 (Απλής/διπλής
στρώσης)
BD-R* (Απλής/διπλής στρώσης)
DVD Video
DVD±RW
(Μόνο δίσκοι ολοκληρωμένοι
σε λειτουργία βίντεο)
DVD±R (Απλής/διπλής στρώσης)
(Μόνο δίσκοι ολοκληρωμένοι σε
λειτουργία βίντεο)
CD-DA (CD ήχου)

παρακάτω τύπων δίσκων:
• Εξαιτίας της σκόπιμης εξέλιξης του φορμά δίσκων
Blu-ray από την αρχή επιβολής προτύπων, η
Philips δεν μπορεί να εγγυηθεί ή να εξασφαλίσει
τη δυνατότητα αναπαραγωγής μελλοντικών
επεκτάσεων φορμά δίσκων Blu-ray με το παρόν
προϊόν.
• *BD-R ή BD-RE εγγεγραμμένα σε λειτουργία BDAV ή
μη συμβατό φορμά εγγραφής.
• Περιεχόμενα δίσκου με προστασία Windows
Media™ DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων).
• DVD-R/DVD-RW εγγεγραμμένα σε λειτουργία VR ή
μη συμβατό φορμά εγγραφής.
• Δεν είναι δυνατή η έξοδος ήχου από στρώση
Super Audio CD υψηλής πυκνότητας. Μπορεί να
πραγματοποιηθεί έξοδος ήχου μόνο από στρώση CD.
• Η δυνατότητα αναπαραγωγής διπλών δίσκων δεν
είναι εγγυημένη.

Αναπαραγωγή

5 Αναπαραγωγή

Συστήματα χρωμάτων
Η εγγραφή των δίσκων BD και DVD
πραγματοποιείται σε διαφορετικά συστήματα
χρωμάτων ανά τον κόσμο. Το πιο
συνηθισμένο σύστημα χρωμάτων, που
χρησιμοποιείται κυρίως στο Η.Β. αλλά και σε
άλλες χώρες της Ε.Ε, είναι το PAL. Η μονάδα
χρησιμοποιεί σύστημα PAL. Ωστόσο, είναι
δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων BD και DVD
μέσω άλλων συστημάτων χρωμάτων, όπως
το NTSC.

CD-RW
ReWritable

CD-R
Kodak Picture CD
DTS-CD
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Κωδικοί περιοχών
Αυτή η μονάδα είναι σχεδιασμένη για
αναπαραγωγή βίντεο BD με περιοχή ‘B’ και
βίντεο DVD με περιοχή ‘2’ ή ‘ALL’ (ΟΛΕΣ).
Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή βίντεο BD ή DVD με
χαρακτηρισμό για άλλες περιοχές.
Αναζητήστε τα σύμβολα στη δεξιά πλευρά
του βίντεο BD ή DVD. Εάν αυτά τα σύμβολα
περιοχής δεν εμφανίζονται στο βίντεο BD ή
DVD, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του
δίσκου στη μονάδα. Το γράμμα ή ο αριθμός
στο εσωτερικό της σφαίρας αναφέρεται στην
περιοχή της υφηλίου.
Περιοχή

• Ο όρος ‘φάκελοι’ αναφέρεται σε
ομάδες αρχείων.
• Ο όρος ‘κομμάτια’ αναφέρεται στα
περιεχόμενα που είναι εγγεγραμμένα
στο CD ήχου.
• Ο όρος ‘αρχεία’ αναφέρεται στα
περιεχόμενα ενός δίσκου που έχουν
εγγραφεί σε φορμά αρχείου MP3,
Windows Media™ Audio ή JPEG.
Εικονίδιο

Περιγραφή
Ομάδα (φάκελος)
Επιστροφή από ομάδα (φάκελο)
Αρχείο μουσικής

Κωδικός περιοχής

Ευρώπη

Σημείωση

2

ALL

• Οι χαρακτήρες που δεν αναγνωρίζονται θα
αντικαθίστανται από αστερίσκους ‘□’.

• Για DVD, η μονάδα μπορεί να αναγνωρίσει έως

Συμβουλή για αναπαραγωγή δίσκων
Τα περιεχόμενα του δίσκου χωρίζονται σε
ενότητες ή φακέλους (ομάδες τίτλων/
αρχείων) όπως απεικονίζεται παρακάτω.

999 ομάδες (φακέλους) και 9999 κομμάτια/αρχεία.

• Για CD, η μονάδα μπορεί να αναγνωρίσει έως 999
ομάδες (φακέλους) και 999 κομμάτια/αρχεία.

BD-video, DVD-video
title 1
chapter 1 chapter 2

title 2
chapter 1

chapter 2

chapter 3

track 4

track 5

Audio CD
track 1

track 2

track 3

MP3, Windows Media™ Audio, JPEG
folder (group) 1
file 1
file 2

24

file 1

folder (group) 2
file 2

file 3
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11

Λίστα κομματιών CD ήχου

9

BD-Player
Music

14

8

Track 001
Track 002

3

Track 003
Track 004

8

Track 005

CDDA

Track 006

Track 001

Track 007

0 : 00 : 39

0 : 03 : 40

Track 008
Page Up

4
5
6

BD-Player │Disc Tray │Music
MP3 File

1 Συνολικός αριθμός κομματιών
2 Κατάσταση επανάληψης
3 Εικόνα
4 Χρόνος αναπαραγωγής που έχει παρέλθει
στο τρέχον κομμάτι
5 Αριθμός κομματιού που αναπαράγεται
6 Συνολική διάρκεια τρέχοντος κομματιού
7 Μέσο αναπαραγωγής
8 Λίστα κομματιών
9 Κατάσταση αναπαραγωγής

3

3

MP3_1.mp3
MP3_2.mp3
MP3_3.mp3
MP3_4.mp3

MP3

MP3_5.mp3

MP3_3.mp3

4

0:00:13

MP3_6.mp3

7

MP3_7.mp3

Media Filter

Page Up

6

Page Down

7

1 2

Page Down

5

π.χ. αρχεία MP3
1 Αριθμός περιεχομένων στην τρέχουσα
ομάδα (φάκελο)
2 Κατάσταση επανάληψης (μόνο σε
λειτουργία αναπαραγωγής)
3 Εικόνα
4 Χρόνος αναπαραγωγής που έχει
παρέλθει στο τρέχον κομμάτι
5 Όνομα τρέχοντος αρχείου
6 Τύπος μέσου
7 Λίστα ομάδων (φακέλων) / αρχείων
8 Κατάσταση αναπαραγωγής
9 Αρχικός φάκελος
q; Όνομα ομάδας (φακέλου)
qa Κατάλογος
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10
9

1 2

Eλληνικά

Λίστα αρχείων σε λειτουργία βίντεο/
μουσικής

Οδηγός για τη λίστα αρχείων
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Περιήγηση στη λίστα κομματιών/αρχείων

Λίστα αρχείων σε λειτουργία εικόνων
1

2

3

Κουμπί

BD-Player │Disc Tray │Pictures
24

JPEG File

...

6

Δράση

Για μετακίνηση της
επισήμανσης προς τα
πάνω ή κάτω στη λίστα.

4

Για πρόσβαση στα αρχεία
μιας ομάδας (φακέλου).

5
Media Filter

Slideshow

Page Up

Page Down

Για επιστροφή στην
προηγούμενη οθόνη.
• Ή επισημάνετε την
) και
επιλογή (
πατήστε OK.

π.χ. αρχεία JPEG
1 Κατάλογος
2 Όνομα ομάδας (φακέλου)
3 Αριθμός περιεχομένων στην ομάδα
(φάκελο)
4 Όνομα τρέχοντος αρχείου
5 Λίστα ομάδων (φακέλων) / αρχείων
(μικρογραφιών)
6 Αρχικός φάκελος

(κίτρινο/μπλε
κουμπί)

(κόκκινο κουμπί)

Για αλλαγή σελίδας στη
λίστα.

Για επιστροφή στην οθόνη
φίλτρου μέσων.
Για επιστροφή στο αρχικό
μενού.

26
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Αναπαραγωγή BD ή DVD

1

1
2

Εισαγάγετε ένα δίσκο.
Η αναπαραγωγή ενδέχεται να ξεκινήσει
αυτόματα. Διαφορετικά, πατήστε PLAY .
• Σε ορισμένους δίσκους μπορεί να
εμφανίζεται ένα μενού τίτλων ή
δίσκου. Σε αυτή την περίπτωση,
ανατρέξτε στην ενότητα ‘Πρόσβαση
σε μενού τίτλων/δίσκου’.

Κουμπί

2

Eλληνικά

Αναπαραγωγή CD ήχου / αρχείων
MP3/WMA/JPEG
Εισαγάγετε ένα δίσκο.
CD ήχου: εμφανίζεται η λίστα
κομματιών και ξεκινά αυτόματα η
αναπαραγωγή.
Αρχεία MP3/WMA/JPEG: εμφανίζεται
το αρχικό μενού.

Αναπαραγωγή

Βασική αναπαραγωγή

Έχοντας επιλέξει [Disc Tray] (Θήκη
δίσκου) πατήστε OK.
Εμφανίζεται η οθόνη φίλτρου μέσων.
Blu-ray Disc Player

Δράση

Disc Tray

Για προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής.

Product info

Settings

Για επιστροφή σε κανονική
αναπαραγωγή.
Για διακοπή της αναπαραγωγής.
• Η αναπαραγωγή θα εκτελείται σε
λειτουργία Resume-On-Stop και
θα εμφανιστεί το αρχικό μενού.
• Την επόμενη φορά που
θα πατήσετε PLAY , η
αναπαραγωγή θα ξεκινήσει
από το σημείο στο οποίο είχε
διακοπεί.

Σημείωση
• Όταν πατάτε HOME, η αναπαραγωγή διακόπτεται
και εμφανίζεται το αρχικό μενού.

• Σε εφαρμογή BD Java, δεν είναι διαθέσιμη η
λειτουργία Resume-On-Stop.

• Εάν πατήσετε OK αντί για PLAY , η αναπαραγωγή
•
•
•

θα ξεκινήσει από την αρχή του δίσκου ακόμα και
εάν πριν βρισκόταν σε λειτουργία Resume-On-Stop.
Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε από την αρχή
του δίσκου εάν πατήσετε í ενώ εμφανίζεται το
μήνυμα συνέχισης.
Το μήνυμα συνέχισης μπορεί να καταργηθεί
πατώντας απλά BACK.
Η λειτουργία Resume-On-Stop παραμένει
ενεργοποιημένη ακόμα και μετά την
απενεργοποίηση της συσκευής αλλά καταργείται με
την αφαίρεση του δίσκου.

3

Επιλέξτε τον τύπο του αρχείου που
θέλετε να αναπαράγετε στην οθονη
φίλτρου μέσων και πατήστε OK για να
εμφανίσετε τη λίστα αρχείων.
• Επιλέξτε [Music] (Μουσική) εάν
θέλετε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή αρχείων μουσικής
όπως MP3 ή Windows Media™ Audio.
• Επιλέξτε [Pictures] (Εικόνες) εάν
θέλετε να πραγματοποιήσετε
αναπαραγωγή εικόνων, όπως
εικόνων JPEG.
BD-Player
Disc Tray

Music
Pictures

Cancel
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4

Επιλέξτε ομάδα (φάκελο) ή κομμάτι/
αρχείο για αναπαραγωγή και πατήστε
PLAY ή OK για έναρξη της
αναπαραγωγής.

Κουμπί

Δράση
Για προσωρινή διακοπή
της αναπαραγωγής.
Για επιστροφή σε κανονική
αναπαραγωγή.
Για διακοπή της
αναπαραγωγής.
• Η αναπαραγωγή θα
εκτελείται σε
Λειτουργία Resume-OnStop.
• Για CD ήχου, η
αναπαραγωγή θα
ξεκινήσει από το σημείο
στο οποίο είχε διακοπεί,
την επόμενη φορά που
θα πατήσετε PLAY .
• Για MP3/WMA, η
αναπαραγωγή θα
ξεκινήσει από το αρχείο
που αναπαράχθηκε
τελευταίο, την επόμενη
φορά που θα πατήσετε
PLAY .

(κόκκινο κουμπί)

Για επιστροφή στην οθόνη
φίλτρου μέσων.

Σημείωση
• Όταν πατάτε HOME, η αναπαραγωγή διακόπτεται
και εμφανίζεται το αρχικό μενού.

• Εάν πατήσετε OK αντί για PLAY

,η
αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από την αρχή και δεν
θα συνεχιστεί από το σημείο διακοπής.

Συνιστώμενες προδιαγραφές:
MP3 / Windows Media™ Audio
•

Συχνότητα
δειγματοληψίας:

32 kHz, 44,1 kHz ή
48 kHz
Σταθερός ρυθμός bit: 112 kpbs - 320 kbps (MP3),
48 kpbs - 192 kpbs (WMA)

•

JPEG
•

Ανώτερο όριο:

2.560 x 1.900 κουκκίδες
(η υπο-δειγματοληψία είναι
4:4:4)
5.120 x 3.840 κουκκίδες
(η υπό-δειγματοληψία είναι
έως 4:2:2)
Κατώτερο όριο:
32 x 32 κουκκίδες
Μέγιστο μέγεθος αρχείου εικόνας: 5 MB

•
•

Περιορισμοί αριθμού φακέλων / αρχείων:
•
•

DVD: 999 φάκελοι (ομάδες) και 9.999 αρχεία
CD: 999 φάκελοι (ομάδες) και 999 αρχεία

Πρόσβαση σε μενού τίτλων/δίσκου
Ορισμένα βίντεο BD ή DVD ενδέχεται να
περιλαμβάνουν ένα μενού τίτλων στο οποίο
θα περιγράφονται τα περιεχόμενα του δίσκου
ή ένα μενού δίσκου το οποίο θα σας
καθοδηγεί στις διαθέσιμες λειτουργίες του
δίσκου. Με αυτούς τους δίσκους, ένα μενού
τίτλων ή ένα μενού δίσκου ενδέχεται να
εμφανιστεί αυτόματα όταν τοποθετήσετε το
δίσκο. Διαφορετικά, πατήστε TOP MENU ή
DISC MENU/POP-UP MENU για να
ανακαλέσετε το μενού. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης του δίσκου σχετικά με την
περιήγηση στο μενού.
Σημείωση
• Τα μενού διαφέρουν ανάλογα με το δίσκο.
•

28

Ανατρέξτε στις πληροφορίες που συνοδεύουν το
δίσκο για λεπτομέρειες.
Οι δυνατότητες TOP MENU ή DISC MENU/
POP-UP MENU ενδέχεται να μην λειτουργούν με
ορισμένους δίσκους.
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Γρήγορη αναπαραγωγή προς τα
εμπρός/πίσω

1

1

2

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε επανειλημμένα FFW M ή
REW m για γρήγορη μετακίνηση προς
εμπρός/πίσω.
• Κάθε φορά που πατάτε FFW M ή
REW m, αλλάζει η ταχύτητα
αναπαραγωγής.
• Για BD και DVD, η αλλαγή της
ταχύτητας είναι δυνατή σε πέντε
διαφορετικά επίπεδα.
• Για CD ήχου, MP3, Windows Media™
Audio, η αλλαγή της ταχύτητας είναι
δυνατή σε τρία διαφορετικά επίπεδα.
Πατήστε PLAY για να επιστρέψετε σε
κανονική αναπαραγωγή.

2

Eλληνικά

Αναπαραγωγή προς τα εμπρός σε
αργή κίνηση
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε PAUSE X και, στη συνέχεια,
FFW M.
• Κάθε φορά που πατάτε FFW M, η
αλλαγή της ταχύτητας
αναπαραγωγής είναι δυνατή σε τρία
διαφορετικά επίπεδα.

Αναπαραγωγή

Ειδική αναπαραγωγή

Πατήστε PLAY για να επιστρέψετε σε
κανονική αναπαραγωγή.
Σημείωση

• Διατίθεται μόνο δυνατότητα αργής κίνησης προς
τα εμπρός.

Αναπαραγωγή βήμα-βήμα

1

2

Σε λειτουργία προσωρινής διακοπής,
πατήστε επανειλημμένα PAUSE X.
• Κάθε φορά που πατάτε PAUSE X, η
αναπαραγωγή προχωρά ένα βήμα
κάθε φορά.
Πατήστε PLAY για να επιστρέψετε σε
κανονική αναπαραγωγή.
Σημείωση

• Διατίθεται μόνο δυνατότητα κίνησης προς τα
εμπρός βήμα-βήμα.

EL
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Μεγέθυνση/σμίκρυνση

Σημείωση
• Για αρχεία JPEG, δεν είναι δυνατή η λειτουργία

1

slideshow για μεγεθυσμένη εικόνα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε επανειλημμένα ZOOM.
• Κάθε φορά που πατάτε ZOOM,
αλλάζει ο συντελεστής εστίασης.

• Για αρχεία JPEG, δεν είναι δυνατή η μεγέθυνση x4.
• Για ορισμένα αρχεία DVD, δεν είναι δυνατή η
μεγέθυνση x4.

• Η δυνατότητα ζουμ δεν λειτουργεί κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο BD.

• Η δυνατότητα ζουμ δεν λειτουργεί κατά την
προβολή μενού DVD.

x1.2

Επανάληψη αναπαραγωγής
Η διαθέσιμη λειτουργία επανάληψης
ποικίλλει ανάλογα με τους δίσκους.

1
x2

2

30

Μπορείτε να μετακινηθείτε στη
μεγεθυσμένη εικόνα χρησιμοποιώντας
τα πλήκτρα vVb B.
Το γκρι πλαίσιο με το εσωτερικό
μπλε πλαίσιο που εμφανίζεται στην
κάτω δεξιά γωνία της μεγεθυσμένης
εικόνας είναι ο οδηγός θέσης. Το
εσωτερικό μπλε πλαίσιο υποδεικνύει
τη μεγεθυσμένη περιοχή (δεν
διατίθεται σε αναπαραγωγή JPEG).

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε επανειλημμένα REPEAT για να
επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία
επανάληψης.

Διαθέσιμα
μέσα

Λειτουργία επανάληψης

Βίντεο BD /
Βίντεο DVD

Επανάληψη κεφαλαίου/
τίτλου
• Θα επαναλαμβάνεται
η αναπαραγωγή του
τρέχοντος κεφαλαίου/
τίτλου.

CD ήχου / DTS
CD / MP3 /
WMA

Επανάληψη κομματιού
• Θα επαναλαμβάνεται
η αναπαραγωγή του
τρέχοντος κομματιού ή
αρχείου.

CD ήχου
DTS CD

Επανάληψη όλων
• Θα επαναλαμβάνεται
η αναπαραγωγή όλων
των κομματιών που
περιέχονται στο μέσο.

MP3 / WMA

Επανάληψη ομάδας
• Θα επαναλαμβάνεται
η αναπαραγωγή της
τρέχουσας ομάδας
(φακέλου).
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Slideshow

MP3 / WMA

Τυχαία αναπαραγωγή
• Επανάληψη της τυχαίας
αναπαραγωγής σε ένα
φάκελο.

1

Σημείωση
• Η ρύθμιση επανάληψης θα ακυρωθεί όταν
διακόψετε την αναπαραγωγή.

2
3
4

Επανάληψη αναπαραγωγής A-B

Eλληνικά

Τυχαία αναπαραγωγή
• Επανάληψη τυχαίας
αναπαραγωγής.

Εισαγάγετε ένα δίσκο.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Έχοντας επιλέξει [Disc Tray] (Θήκη δίσκου)
πατήστε OK.
Εμφανίζεται η οθόνη φίλτρου μέσων.
Επιλέξτε [Picture] (Εικόνα) και πατήστε OK.
Ανοίξτε το φάκελο ο οποίος περιέχει τα
αρχεία JPEG που θέλετε.

Αναπαραγωγή

CD ήχου
DTS CD

BD-Player │Disc Tray │Pictures
24

JPEG File

...

Μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή
συγκεκριμένου τμήματος (μεταξύ του
σημείου Α και του σημείου Β).

1
2

3

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε REPEAT A-B μία φορά στο
σημείο όπου θέλετε να ορίσετε το σημείο
Α.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε ξανά REPEAT A-B στο σημείο
όπου θέλετε να ορίσετε το σημείο Β.
Μόλις ορίσετε το σημείο B, θα
επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή
του τμήματος μεταξύ του σημείου Α
και του σημείου Β.

Media Filter

5

Κουμπί

Page Down

Δράση
Για μετάβαση στο επόμενο
αρχείο.
Για μετάβαση στο
προηγούμενο αρχείο.
Για διακοπή του slideshow.
• Η αναπαραγωγή θα
εκτελείται σε
λειτουργία Resume-On-Stop.
Για συνέχιση του slideshow.

Σημείωση
κομμάτι με το σημείο Α.

Page Up

Επισημάνετε ένα αρχείο και πατήστε το
πράσινο κουμπί.
Το slideshow ξεκινά από το αρχείο
που επιλέξατε.

Για να ακυρώσετε την επανάληψη Α-Β,
πατήστε επανειλημμένα REPEAT A-B
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη ‘Off’
(Απενεργοποίηση).

• Το σημείο Β πρέπει να οριστεί στον ίδιο τίτλο ή

Slideshow

(πράσινο
κουμπί)
Για συνέχιση κανονικής
αναπαραγωγής.
Για περιστροφή της εικόνας.
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Σημείωση

Αναζήτηση

• Τα αρχεία JPEG μεγάλου μεγέθους χρειάζονται
λίγα λεπτά για να εμφανιστούν.

Ρύθμιση PiP (Picture-In-Picture)
(έξτρα προβολή)
Ορισμένα βίντεο BD διαθέτουν λειτουργία
PiP η οποία σάς επιτρέπει να προβάλλετε ένα
δευτερεύον βίντεο μέσα στο πρώτο.
Μπορείτε επίσης να ανακαλέσετε το
δευτερεύον βίντεο πατώντας PIP κάθε φορά
που η σκηνή περιλαμβάνει το δεύτερο βίντεο.
κύριο
βίντεο

Αναζήτηση τίτλου/κεφαλαίου
Χρήση

1

2

δευτερεύον
βίντεο

1
2

3

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε PIP.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες PiP.

Συμβουλή

1

2
3
4
5

32

Για να επιστρέψετε στην αρχή του
τρέχοντος τίτλου ή κεφαλαίου, πατήστε
PREV í.
• Πατήστε επανειλημμένα PREV í για
να μεταβείτε στον προηγούμενο τίτλο
ή κεφάλαιο. Οι τίτλοι ή τα κεφάλαια
μετακινούνται προς τα πίσω ένα τη φορά.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε INFO.
Disc

• Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Αλλαγή φορμά ήχου και
εικόνας - Αλλαγή ήχου soundtrack’ σχετικά με την
έξοδο του δευτερεύοντος ήχου.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε NEXT ë για να παραλείψετε
τον τρέχοντα τίτλο ή κεφάλαιο και να
μετακινηθείτε στο επόμενο.
Οι τίτλοι ή τα κεφάλαια μετακινούνται
προς τα εμπρός ένα τη φορά.
• Εάν ένας τίτλος δεν περιέχει κεφάλαια,
θα παραλειφθεί ο τρέχων τίτλος.

Χρήση

Πατήστε
για να επιλέξετε το
δευτερεύον βίντεο που θέλετε να
προβάλετε.
• Το δευτερεύον βίντεο θα εμφανιστεί
με το δευτερεύοντα ήχο.
Πατήστε BACK για να καταργήσετε
το μενού πληροφοριών PiP.

/

Title

001/012

Chapter

001/023

Playing Time

00:01:31

Πατήστε
για να επιλέξετε [Title]
(Τίτλος) ή [Chapter] (Κεφάλαιο).
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά ή τα
για να καταχωρήσετε τον αριθμό
τίτλου/κεφαλαίου.
Πατήστε OK.
Η αναπαραγωγή ξεκινά από την αρχή
του τίτλου/κεφαλαίου.
Πατήστε INFO για να καταργήσετε το
μενού πληροφοριών δίσκου.
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1

Σε λειτουργία διακοπής, εισαγάγετε τον
αριθμό τίτλου που θέλετε να βρείτε
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
Η αναπαραγωγή του τίτλου θα
ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα.
Αναζήτηση κεφαλαίου

1

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
ενός τίτλου, εισαγάγετε τον αριθμό του
κεφαλαίου που θέλετε να βρείτε
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
Η αναπαραγωγή του κεφαλαίου θα
ξεκινήσει σε λίγα δευτερόλεπτα.

Εναλλαγή υπότιτλων
Ορισμένα βίντεο BD ή DVD διαθέτουν
υπότιτλους σε περισσότερες από μία
γλώσσες. Για τους δίσκους που διατίθενται
στο εμπόριο, μπορείτε να βρείτε τις γλώσσες
που υποστηρίζουν στη θήκη του δίσκου.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να
πραγματοποιήσετε εναλλαγή της γλώσσας
υπότιτλων κατά την αναπαραγωγή.

1

Αναζήτηση ώρας

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε SUBTITLE για να εμφανίσετε τη
γραμμή πληροφοριών υπότιτλων.
Primary

1

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε INFO.
Disc

2
3

4
5

Title

001/012

Chapter

001/023

Playing Time

00:01:31

Πατήστε
για να επιλέξετε [Playing
Time] (Χρόνος αναπαραγωγής).
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
εισαγάγετε το χρόνο στον οποίο θέλετε
να μεταβείτε.
• Π.χ., για να εισαγάγετε 1 ώρα, 45 λεπτά
και 15 δευτερόλεπτα, πατήστε ‘14515’.

Eλληνικά

Αναζήτηση τίτλου

Αλλαγή φορμά ήχου και
εικόνας

2

1

English

Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε
την επιλογή υπότιτλων που θέλετε.

Επιλογή

Περιγραφή

[Primary]
(Κύριο)

Ρυθμίστε τους υπότιτλους
για το κύριο βίντεο.

[Secondary]
(Δευτερεύον)

Ρυθμίστε τους υπότιτλους
για το δευτερεύον βίντεο.

[Subtitle Style]
(Τύπος
υπότιτλων)

Ρυθμίστε τον τύπο των
υπότιτλων.

3

Πατήστε OK.
Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει από το
επιθυμητό χρονικό σημείο.

1

Πατήστε INFO για να καταργήσετε την
οθόνη πληροφοριών.

2

Πατήστε
ή SUBTITLE
επανειλημμένα για να αλλάξετε τη
γλώσσα ή τον τύπο των υπότιτλων.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε SUBTITLE για να εμφανίσετε τη
γραμμή πληροφοριών υπότιτλων.
Πατήστε επανειλημμένα
ή SUBTITLE
για να αλλάξετε τους υπότιτλους.
EL
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Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά
(απευθείας αναζήτηση)
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Αλλαγή ήχου soundtrack

Εναλλαγή γωνιών κάμερας

Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή υλικού
βίντεο που έχει ηχογραφηθεί με δύο ή
περισσότερες επιλογές ομιλούμενης
γλώσσας (συνήθως πρόκειται για
διαφορετική γλώσσα) μπορείτε να
πραγματοποιήσετε εναλλαγή κατά την
αναπαραγωγή.

Ορισμένα βίντεο BD ή DVD έχουν σκηνές
που έχουν τραβηχτεί από 2 ή περισσότερες
γωνίες. Οι πληροφορίες γωνίας πρέπει να
βρίσκονται στη θήκη του δίσκου εάν ο
δίσκος περιέχει σκηνές από πολλές γωνίες.

1

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε AUDIO για να εμφανίσετε τη
γραμμή πληροφοριών.
Primary

2

2

English

Dolby Digital

2ch

2

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε ANGLE για να εμφανίσετε τη
γραμμή πληροφοριών γωνίας κάμερας.
Εμφανίζεται το μενού πληροφοριών
ήχου.
Πατήστε επανειλημμένα
για να αλλάξετε γωνία.

ή ANGLE

Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε
την επιλογή ήχου που θέλετε.

Επιλογή

Περιγραφή

[Primary]
(Κύριο)

Ρυθμίστε τον ήχο για το
κύριο βίντεο.

[Secondary]
(Δευτερεύον)

Ρυθμίστε τον ήχο για το
δευτερεύον βίντεο μέσα στο
κύριο βίντεο.

3

1

Πατήστε επανειλημμένα
ή AUDIO
για να αλλάξετε τον ήχο soundtrack ή το
κανάλι ήχου.
Συμβουλή

• Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Προσαρμογή ρυθμίσεων
- Ρυθμίσεις για την επιλογή [Audio] (Ήχος)’
- [Blu-ray Disc Audio] (Ήχος δίσκου Blu-ray)
για πληροφορίες σχετικά με την έξοδο του
δευτερεύοντος ήχου.

1
2

34

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε AUDIO για να εμφανίσετε τη
γραμμή πληροφοριών.
Πατήστε επανειλημμένα
ή AUDIO
για να αλλάξετε την ομιλούμενη γλώσσα
ή το κανάλι ήχου.
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[Audio] (Ήχος)

Λίστα ρυθμίσεων
Στο μενού ρυθμίσεων, μπορείτε να
διαμορφώσετε τα διαφορετικά είδη ρυθμίσεων
όπως θέλετε. Ανατρέξτε στις παρακάτω
οδηγίες για περιήγηση στα μενού ρυθμίσεων.

1
2
3
4

5
6

Πατήστε HOME για πρόσβαση στο
αρχικό μενού.
Πατήστε
για να επιλέξετε [Settings]
(Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια OK.
Πατήστε
για να επιλέξετε
[Advanced Set-up] (Ρύθμιση για
προχωρημένους) και, στη συνέχεια, OK.
Πατήστε
για να επισημάνετε ένα
στοιχείο λίστας που βρίσκεται προς τα
πάνω ή προς τα κάτω στη λίστα.
• Τα υπομενού/επιλογές του
επισημασμένου στοιχείου θα
εμφανιστούν στο δεξί μέρος της
λίστας, εάν υπάρχουν.
Για να ενεργοποιήσετε μια επιλογή ή να
αποκτήσετε πρόσβαση στα υπομενού/
επιλογές ενός στοιχείου, επισημάνετε το
επιθυμητό στοιχείο και πατήστε OK.

Επιλογή

Περιγραφή

[Default]
(Προεπιλογή)

Ρυθμίστε την ομιλούμενη
γλώσσα για αναπαραγωγή
βίντεο BD ή DVD.
• Εάν επιλέξετε [Default ]
(Προεπιλογή), θα ισχύει
η αρχική γλώσσα του
δίσκου.

Λίστα
διαθέσιμων
γλωσσών.

[Subtitle] (Υπότιτλοι)
Επιλογή

Περιγραφή

[Off]
(Απενεργοποίηση)

Ρυθμίστε τη γλώσσα
υπότιτλων για
αναπαραγωγή βίντεο BD ή
DVD.

Λίστα
διαθέσιμων
γλωσσών.

Eλληνικά

Ρυθμίσεις για την επιλογή [Language]
(Γλώσσα)

Προσαρμογή ρυθμίσεων

6 Προσαρμογή
ρυθμίσεων

[Disc Menu] (Μενού δίσκου)
Επιλογή

Περιγραφή

[English]
(Αγγλικά)

Ρυθμίστε τη γλώσσα για το
μενού δίσκου.

Λίστα
διαθέσιμων
γλωσσών.

Πατήστε HOME για έξοδο.
• Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα
για τους τύπους των ρυθμίσεων που
μπορείτε να προσαρμόσετε.
• Η πρόσβαση στις ρυθμίσεις με
αστερίσκο (*) είναι δυνατή και από
το ‘Quick Set-up’ (Γρήγορη ρύθμιση).
• Το στοιχείο που έχει επισημανθεί με
γκρι αποτελεί την προεπιλεγμένη
ρύθμιση.
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[Player Menu*] (Μενού συσκευής*)
Επιλογές

Περιγραφή

[Auto]
(Αυτόματο)

Ρυθμίστε τη γλώσσα για το
μενού συσκευής (μενού OSD).
• Η επιλογή [Auto]
(Αυτόματο) είναι
διαθέσιμη μόνο όταν η
επιλογή ‘EasyLink (HDMI
CEC)’ έχει ρυθμιστεί σε
‘On’ (Ενεργοποίηση).
Ενεργοποιεί τη
λειτουργία [Get & Set
Menu Language] (Λήψη
& ρύθμιση γλώσσας
μενού). Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο ‘Ρύθμιση
- Ενεργοποίηση
ελέγχου EasyLink‘ για
λεπτομέρειες.
• Μέσα στις παρενθέσεις
δίπλα στην επιλογή
[Auto] (Αυτόματο) θα
εμφανίζεται η τρέχουσα
επιλεγμένη γλώσσα.

[English] (*)
(Αγγλικά)
Λίστα
διαθέσιμων
γλωσσών.
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Ρυθμίσεις για την επιλογή [Video
Output] (Έξοδος βίντεο)
[TV Shape*] (Σχήμα τηλεόρασης*)
• Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Ρύθμιση Ρύθμιση φορμά προβολής στην οθόνη της
τηλεόρασης’ για περισσότερες
πληροφορίες.
Επιλογή

Περιγραφή

[4:3 Letter Box]

Ρυθμίστε το λόγο
διαστάσεων έτσι ώστε η
εικόνα αναπαραγωγής να
ταιριάζει με την τηλεόραση.

[4:3 Pan&Scan]
[16:9
Widescreen]
[16:9 Squeeze]

[HDMI 1080p/24]
• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο
όταν η συσκευή προβολής είναι
συνδεδεμένη μέσω καλωδίου HDMI.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Ρύθμιση Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας HDMI’ για
περισσότερες πληροφορίες.
Επιλογή

Περιγραφή

[Auto]
(Αυτόματο)

Πραγματοποιείται έξοδος
της εικόνας σε 1080p/24
(1080 προοδευτική με 24
καρέ ανά δευτερόλεπτο)
όταν πληρούνται όλες οι
προϋποθέσεις που
αναφέρονται στη συνέχεια:
• Η ανάλυση εικόνας και ο
ρυθμός καρέ του υλικού
είναι 1080p/24.
• Η επιλογή [HDMI Video
Resolution] (Ανάλυση
εικόνας HDMI) έχει
ρυθμιστεί σε [1080p].
• Η συσκευή προβολής
υποστηρίζει έξοδο
1080p/24.

[Off]
(Απενεργοποίηση)

Πραγματοποιείται έξοδος
της εικόνας σε 50 Hz ή 60 Hz.
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Επιλογή

Περιγραφή

[Auto]
(Αυτόματο)

Ρυθμίστε την ανάλυση του
σήματος βίντεο έτσι ώστε να
πραγματοποιείται έξοδος
από HDMI OUT.
• Η ανάλυση που θα
επιλεχτεί πρέπει να
υποστηρίζεται και από την
οθόνη της τηλεόρασης.

[480p/576p]
[720p]
[1080i]
[1080p]

Επιλογή

Περιγραφή

[480i/576i]

Ρυθμίστε την ανάλυση για
την εικόνα εξόδου
συνιστωσών.
• Η ανάλυση που θα
επιλεχτεί πρέπει να
υποστηρίζεται και
από την οθόνη της
τηλεόρασης.
• Ανατρέξτε επίσης στο
εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασής σας.
• Εάν κατά λάθος έχετε
επιλέξει ανάλυση που
δεν υποστηρίζεται από
την τηλεόρασή σας και
υπάρχουν παρεμβολές
στην εικόνα, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το
PLAY στην πρόσοψη
για 5 δευτερόλεπτα για να
επαναφέρετε τη ρύθμιση
στην προεπιλογή της.
• Όταν έχει συνδεθεί
καλώδιο HDMI,
διαθέσιμες θα είναι
μόνο η [480i/576i] και
η ανάλυση που έχει
επιλεχτεί στη ρύθμιση
[HDMI Video Resolution]
(Ανάλυση εικόνας HDMI).

[480p/576p]
[720p]
[1080i]

[HDMI Deep Colour] (Βαθύ χρώμα HDMI)
• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο
όταν η συσκευή προβολής έχει συνδεθεί
μέσω καλωδίου HDMI και υποστηρίζει τη
λειτουργία deep colour (βαθύ χρώμα).
Επιλογή

Περιγραφή

[Auto]
(Αυτόματο)

Μειώστε το φαινόμενο
posterization
πραγματοποιώντας
αυτόματα έξοδο χρώματος
10 bit κάθε φορά που η
μονάδα αναγνωρίζει τη
συνδεδεμένη συσκευή
προβολής και εάν η
συσκευή υποστηρίζει
λειτουργία deep colour
(βαθύ χρώμα).

[Off]
(Απενεργοποίηση)

Τυπική έξοδος χρώματος
8 bit.

Σημείωση
• Όσον αφορά βίντεο DVD με προστασία κατά της
αντιγραφής, η ανάλυση θα ρυθμιστεί σε 480p/576p
ανεξάρτητα από την παρούσα ρύθμιση. Εάν δεν
υπάρχει διαθέσιμη έξοδος 480p/576p, η έξοδος θα
πραγματοποιηθεί σε 480i/576i.
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[Component Output] (Έξοδος συνιστωσών)

Προσαρμογή ρυθμίσεων

[HDMI Video Resolution]
(Ανάλυση εικόνας HDMI)
• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο
όταν η συσκευή προβολής είναι
συνδεδεμένη μέσω καλωδίου HDMI.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Ρύθμιση Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας HDMI’ για
περισσότερες πληροφορίες.
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[De-interlacing Mode]
(Λειτουργία απόπλεξης)
Επιλογή

Περιγραφή

[Auto]
(Αυτόματο)

Εντοπίζει αυτόματα το
περιεχόμενο της ταινίας ή
του βίντεο και το
μετατρέπει ανάλογα.

[Video]
(Βίντεο)

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση
όταν η εικόνα
παραμορφώνεται κατά τη
χρήση της επιλογής [Auto]
(Αυτόματο).

[Noise Reduction] (Μείωση θορύβου)
• Δεν διατίθεται για βίντεο BD.
Επιλογή

Περιγραφή

[Off]
(Απενεργοποίηση)

Απενεργοποίηση της
μείωσης θορύβου.

[MPEG NR.]

Μείωση του θορύβου μπλοκ
που παρατηρείται
συγκεκριμένα σε αρχεία
MPEG.

[3D NR.]

[Combo
(3D+MPEG)]
[Συνδυασμός
(3D+MPEG)]
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Μείωση του θορύβου
περιβάλλοντος για
καλύτερη αίσθηση του
βάθους του ήχου.
Ενεργοποίηση των
λειτουργιών [MPEG NR.]
και [3D NR.].

Ρυθμίσεις για την επιλογή [Audio]
(Ήχος)
[Night Mode] (Νυχτερινή λειτουργία)
Επιλογή

Περιγραφή

[Auto]
(Αυτόματο)

Ενεργοποίηση της
νυχτερινής λειτουργίας
μόνο κατά την
αναπαραγωγή ήχου Dolby
TrueHD.

[On]
(Ενεργοποίηση)

Η νυχτερινή λειτουργία
συμπιέζει το εύρος μεταξύ
των απαλών και των
ισχυρών ήχων. Επιλέξτε
αυτή τη ρύθμιση για ήσυχη
προβολή το βράδυ.

[Off]
(Απενεργοποίηση)

Απολαύστε περιβάλλοντα
ήχο στο πλήρες δυναμικό
του εύρος.

[Down Sampling] (Υποδειγματοληψία)
• Ρυθμίστε το ρυθμό δειγματοληψίας για
έξοδο του ήχου PCM από την ψηφιακή
έξοδο (ομοαξονική/οπτική).
Επιλογή

Περιγραφή

[On]
(Ενεργοποίηση)

Θα πραγματοποιείται
υποδειγματοληψία ήχου
PCM πάνω από 96kHz στα
48kHz.

[Off]
(Απενεργοποίηση)

Για BD ή DVD που έχουν
εγγραφεί σε LPCM χωρίς
προστασία δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας,
πραγματοποιείται έξοδος
των σημάτων ήχου 2
καναλιών έως 96 kHz ως
σημάτων LPCM χωρίς
μετατροπή.
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Περιγραφή

[On]
(Ενεργοποίηση)

Επιλέξτε [On]
(Ενεργοποίηση) για να
απολαμβάνετε εικονικό
στερεοφωνικό χώρο μέσω
του στερεοφωνικού
συστήματος 2 καναλιών
που διαθέτετε κατά την
αναπαραγωγή βίντεο BD ή
DVD.

[Off]
(Απενεργοποίηση)

[Blu-ray Disc Audio] (Ήχος δίσκου Blu-ray)
Επιλογή

Περιγραφή

[Mix Audio
Output]
(Έξοδος
συνδυασμού
ήχου)

Ο ήχος για το δευτερεύον
βίντεο και τη διαδραστική
εφαρμογή θα
πραγματοποιηθεί μαζί με
την έξοδο του ήχου για το
κύριο βίντεο.

[Primary Audio
only]
(Μόνο κύριος
ήχος)

Θα πραγματοποιηθεί
έξοδος του ήχου μόνο για
το κύριο βίντεο. Κατά την
αναπαραγωγή βίντεο BD
που περιέχει μόνο κύριο
ήχο, η έξοδος του ήχου θα
συμπίπτει με τη ρύθμιση
της επιλογής [Primary
Audio Only] (Μόνο κύριος
ήχος) ακόμα και όταν η
επιλογή [Blu-ray Disc
Audio] (Ήχος δίσκου
Blu-ray) έχει ρυθμιστεί σε
[Mix Audio Output]
(Έξοδος συνδυασμού ήχου)

Επιλογή

Περιγραφή

[HDMI
Normal]
(Κανονικό
HDMI)

Ρυθμίστε το φορμά ήχου
για έξοδο ήχου από HDMI
OUT.

[PCM]
[Off]
(Απενεργοποίηση)

[Digital Out] (Ψηφιακή έξοδος)
• Εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI,
βεβαιωθείτε ότι η επιλογή [HDMI Audio]
(Ήχος HDMI) έχει ρυθμιστεί σε [Off]
(Απενεργοποίηση) πριν αλλάξετε αυτή τη
ρύθμιση. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
‘Ρύθμιση - Ρύθμιση φορμά ψηφιακής
εξόδου’ για περισσότερες πληροφορίες.
Επιλογή

Περιγραφή

[Bitstream]

Ρυθμίστε το φορμά ήχου
για έξοδο ήχου από
DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL).

[PCM]
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Επιλογή

[HDMI Audio] (Ήχος HDMI)
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν
η συσκευή προβολής είναι συνδεδεμένη
μέσω καλωδίου HDMI. Ανατρέξτε στο
κεφάλαιο ‘Ρύθμιση - Ρύθμιση φορμά ήχου
HDMI’ για περισσότερες πληροφορίες.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

[Virtual Surround]
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[Analogue Audio] (Αναλογικός ήχος)
• Εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI,
βεβαιωθείτε ότι η επιλογή [HDMI Audio]
(Ήχος HDMI) έχει ρυθμιστεί σε [Off]
(Απενεργοποίηση) πριν αλλάξετε αυτή τη
ρύθμιση.
Επιλογή

Περιγραφή

[Speaker Setup] Ρυθμίστε τη διαμόρφωση
(Ρύθμιση
των ηχείων έτσι ώστε να
ηχείων)
αντιστοιχεί στο μέγεθος/
αριθμό των ηχείων σας.
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο
‘Ρύθμιση - Ρύθμιση ηχείων΄
για περισσότερες
πληροφορίες.
• Μπορείτε επίσης να
πραγματοποιήσετε
έξοδο δοκιμαστικού
τόνου από κάθε ηχείο
πατώντας το κόκκινο
κουμπί.
[Speaker
Distance]
(Απόσταση
ηχείων)

• [Unit] (Μονάδα):
ρυθμίστε το επιθυμητό
σύστημα μέτρησης.
Η προεπιλεγμένη
ρύθμιση είναι [Feet]
(Πόδια). Αυτό το
σύστημα μέτρησης θα
χρησιμοποιηθεί για τη
ρύθμιση της απόστασης
των ηχείων.
• Επιλέξτε την απόσταση
από το σημείο
ακρόασης ως το ηχείο
για να ρυθμίσετε
τον ιδανικό χρόνο
καθυστέρησης.

[Speaker Level]
(Επίπεδο
έντασης
ηχείων)

Ρυθμίστε το επίπεδο
έντασης για κάθε ηχείο για
ιδανική ισορροπία ήχου.

40

Ρυθμίσεις για την επιλογή [Parental]
(Γονικός έλεγχος)
[Rating Level] (Επίπεδο διαβάθμισης)
• Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Ρύθμιση Ρύθμιση κλειδώματος γονικού ελέγχου’
για περισσότερες πληροφορίες.
Επιλογή

Περιγραφή

[All] (Όλα)

Ρυθμίστε το επίπεδο
διαβάθμισης για την
αναπαραγωγή δίσκου.

8 [Adult]
(Ενήλικες)
έως
1 [Kid Safe]
(Κατάλληλο για
παιδιά)

[New PIN] (Νέο ΡΙΝ)
Επιλογή

Περιγραφή
Ρυθμίστε το νέο κωδικό
πρόσβασης για την επιλογή
[Parental] (Γονικός
έλεγχος).
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Επιλογή

Περιγραφή

[On]
(Ενεργοποίηση)

Ρυθμίστε εάν θέλετε να
απενεργοποιείται αυτόματα
η μονάδα (σε λειτουργία
αναμονής) μετά από 25
λεπτά αδράνειας από τη
στιγμή που έχει
ενεργοποιηθεί η προφύλαξη
οθόνης. Εάν η προφύλαξη
οθόνης δεν είναι
ενεργοποιημένη, η μονάδα
θα απενεργοποιηθεί μετά
από 30 λεπτά αδράνειας.

[Off]
(Απενεργοποίηση)

Επιλογή

Περιγραφή

[5sec]
(5
δευτερόλεπτα)

Ρυθμίστε το χρονικό
διάστημα για την εμφάνιση
μιας εικόνας πριν τη
μετάβαση στην επόμενη.

[10sec] (10
δευτερόλεπτα)

• Για παράδειγμα,
επιλέξτε [5sec]
(5 δευτερόλεπτα) για
εναλλαγή της εικόνας
κάθε 5 δευτερόλεπτα.

[Slide Show Transition]
(Μετάβαση slideshow)
Επιλογή

Περιγραφή

[Cut In/Out]
(Άμεση
εναλλαγή)

Η εναλλαγή των
φωτογραφιών
πραγματοποιείται άμεσα
κατά την εξέλιξη της
αναπαραγωγής.

[Fade In/Out]
(Σταδιακή
εναλλαγή)

Η εναλλαγή των
φωτογραφιών
πραγματοποιείται σταδιακά
κατά την εξέλιξη της
αναπαραγωγής.

[Front Panel Brightness] (Φωτεινότητα
πρόσοψης)
Επιλογή

Περιγραφή

[Bright]
(Φωτεινή)

Ρυθμίστε τη φωτεινότητα
της οθόνης της πρόσοψης.
Όταν έχει επιλεγεί [Auto]
(Αυτόματο), η φωτεινότητα
της οθόνης πρόσοψης
μειώνεται αυτόματα κατά
την αναπαραγωγή.

[Dim] (Μείωση
φωτεινότητας)
[Auto]
(Αυτόματο)

[Screen Saver] (Προφύλαξη οθόνης)
Επιλογή

Περιγραφή

[On]
(Ενεργοποίηση)

Ρυθμίστε εάν θέλετε να
ενεργοποιείται η
προφύλαξη οθόνης μετά
από 5 λεπτά αδράνειας της
μονάδας.

[Off]
(Απενεργοποίηση)

[EasyLink (HDMI CEC)]
• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο
όταν η συσκευή προβολής έχει συνδεθεί
μέσω καλωδίου HDMI και όταν
υποστηρίζει τη λειτουργία EasyLink (HDMI
CEC). Ανατρέξτε στο κεφάλαιο ‘Ρύθμιση
- Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink’ για
περισσότερες πληροφορίες.
Επιλογή

Περιγραφή

[On]
(Ενεργοποίηση)

Ρυθμίστε εάν θέλετε να
χρησιμοποιείται η
λειτουργία EasyLink (HDMI
CEC). Η λειτουργία EasyLink
(HDMI CEC) επιτρέπει τη
λειτουργία τηλεόρασης
PHILIPS EasyLink σύμφωνα
με τη μονάδα ή αντίστροφα.

[Off]
(Απενεργοποίηση)
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[Auto Standby] (Αυτόματη αναμονή)

[Slide Show Interval]
(Διάστημα slideshow)

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Ρυθμίσεις για την επιλογή [Others]
(Άλλα)
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Ρυθμίσεις για την επιλογή
[Factory Default] (Εργοστασιακές
προεπιλογές)
[Settings] (Ρυθμίσεις)
Επιλογή

Περιγραφή

[Yes] (Ναι)

Επαναφέρετε όλες τις
ρυθμίσεις στις
εργοστασιακές
προεπιλογές, εκτός από τη
ρύθμιση [Parental] (Γονικός
έλεγχος).

[No] (Όχι)

Χωρίς εκτέλεση
προετοιμασίας.

[Local Storage] (Τοπική αποθήκευση)
Επιλογή

Περιγραφή

[Yes] (Ναι)

Προετοιμασία (καθάρισμα)
της χρησιμοποιούμενης
περιοχής για την εφαρμογή
BD.

[No] (Όχι)

Ρύθμιση
Ρύθμιση φορμά προβολής στην
οθόνη της τηλεόρασης
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να
προσαρμόσετε το λόγο διαστάσεων της
πηγής βίντεο εάν διαφέρει από το λόγο της
τηλεόρασής σας, έτσι ώστε να αντιστοιχεί με
την οθόνη της τηλεόρασης χωρίς να
προκαλείται παραμόρφωση στην εικόνα.

1
2

Πατήστε HOME.
Επιλέξτε [Settings] (Ρυθμίσεις) > [Advanced
Set-up] (Ρύθμιση για προχωρημένους) >
[Video Output] (Έξοδος βίντεο) > [TV
Shape] (Σχήμα τηλεόρασης).

Επιλογή

Περιγραφή

[4:3 Letter
Box]

Για εικόνα 16:9 σε οθόνη 4:3.
Η κλιμάκωση της εικόνας
16:9 μειώνεται μέχρι και οι
δύο πλευρές της εικόνας να
ταιριάζουν σε τηλεόραση 4:3.

[4:3 Pan Scan]

Για εικόνα 16:9 σε οθόνη 4:3.
Και οι δύο πλευρές τις εικόνας
περικόπτονται έτσι ώστε να
ταιριάζουν σε τηλεόραση 4:3
χωρίς να προκαλείται
παραμόρφωση του λόγου
διαστάσεων της εικόνας.

[16:9 Wide
Screen]

Για εικόνα 16:9 σε οθόνη 16:9.
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν
θέλετε να απολαύσετε εικόνα
16:9 σε τηλεόραση 16:9.

Χωρίς εκτέλεση
προετοιμασίας.

[16:9 Squeeze] Για εικόνα 4:3 σε οθόνη 16:9.
Χρησιμοποιήστε αυτή τη
ρύθμιση για να προβάλλετε
εικόνα 4:3 σε τηλεόραση 16:9
χωρίς να προκαλείται
παραμόρφωση του λόγου
διαστάσεων της εικόνας.

42
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1
2

Ρύθμιση
ανάλυσης
εικόνας
HDMI

480p/
576p

720p

1080i

1080p

Αυτόματο

480i/60Hz

480p/
60Hz

720p/
60Hz

1080i/
60Hz

1080p/
60Hz

576i/50Hz

576p/
50Hz

720p/
50Hz

1080i/
50Hz

1080p/
50Hz

Θα εφαρμοστεί
αυτόματα η
υψηλότερη
ανάλυση που
υποστηρίζεται
από τη συσκευή
προβολής

Πηγή

Πατήστε HOME.
Επιλέξτε [Settings] (Ρυθμίσεις) >
[Advanced Set-up] (Ρύθμιση για
προχωρημένους) > [Video Output]
(Έξοδος βίντεο) > [HDMI Video
Resolution] (Ανάλυση εικόνας HDMI).
Αφού επιλέξετε, η οθόνη της
τηλεόρασης θα είναι κενή για λίγο
και, στη συνέχεια, θα επανέλθει.
• Σε διαφορετική περίπτωση, πατήστε
OUTPUT για να αλλάξετε την
ανάλυση ή πατήστε και κρατήστε
πατημένο το PLAY στην πρόσοψη
για 5 δευτερόλεπτα για να
επαναφέρετε τη ρύθμιση στην
προεπιλογή της.

Πραγματική ανάλυση εξόδου από δίσκο
Blu-ray
Ρύθμιση
ανάλυσης
εικόνας
HDMI

480p/
576p

720p

1080i

1080p

480p/
60Hz

720p/
60Hz

1080i/
60Hz

1080p/
60Hz

576p/
50Hz

720p/
50Hz

1080i/
50Hz

1080p/
50Hz

480p/
60Hz

720p/
60Hz

1080i/
60Hz

1080p/
24Hz ή
60Hz(*1)

Σημείωση
• Όταν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI, μόνο η

•
•
•
•

Αυτόματο

•

Πηγή
480i/60Hz
720p/60Hz
1080i/60Hz
576i/50Hz
720p/50Hz
1080i/50Hz
720p/24Hz
1080p/24Hz

Θα
εφαρμοστεί
αυτόματα η
υψηλότερη
ανάλυση που
υποστηρίζεται
από τη
συσκευή
προβολής

Eλληνικά

Ρυθμίστε την ανάλυση του σήματος βίντεο
έτσι ώστε να πραγματοποιείται έξοδος από
HDMI OUT.

Πραγματική ανάλυση εξόδου από το DVD

•

[480i/576i] και η ανάλυση που έχει επιλεχτεί
στη ρύθμιση [HDMI Video Resolution] (Ανάλυση
εικόνας HDMI) θα είναι διαθέσιμες για τη ρύθμιση
[Component Output] (Έξοδος συνιστωσών).
Η έξοδος εικόνας σύνθετου σήματος (VIDEO
OUT) έχει δυνατότητα εξόδου μόνο 480i/60 ή
576i/50.
Κατά την έξοδο σήματος 24Hz από HDMI OUT,
δεν πραγματοποιείται έξοδος σήματος από
COMPONENT VIDEO OUT και VIDEO OUT.
Η ανάλυση που θα επιλεχτεί πρέπει να
υποστηρίζεται και από τη συσκευή προβολής.
Εάν η τηλεόρασή σας και η μονάδα είναι
συνδεδεμένες μέσω καλωδίου DVI και έχετε
επιλέξει [Auto] (Αυτόματο), θα εφαρμοστεί
αυτόματα η ρύθμιση [480p/576p].
Εάν πατήσετε PLAY στην πρόσοψη για 5
δευτερόλεπτα, η ρύθμιση θα επανέλθει στην
προεπιλογή της. (Η ρύθμιση [Component Output]
(Έξοδος συνιστωσών) θα επανέλθει και αυτή στην
προεπιλογή της, δηλαδή σε [480i/576i]).
Ανατρέξτε επίσης στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασής σας.

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Ρύθμιση ανάλυσης εικόνας HDMI

• (*1) Για έξοδο εικόνας σε 24Hz, η συνδεδεμένη
συσκευή προβολής πρέπει να υποστηρίζει έξοδο
24Hz και η επιλογή [HDMI 1080p/24] πρέπει να έχει
ρυθμιστεί σε [Auto] (Αυτόματο). Διαφορετικά, η
έξοδος της εικόνας θα πραγματοποιηθεί σε 60Hz.
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Ρύθμιση φορμά εξόδου ήχου HDMI

1
2
3

Πατήστε HOME.
Επιλέξτε [Settings] (Ρυθμίσεις) >
[Advanced Set-up] (Ρύθμιση για
προχωρημένους) > [Audio] (Ήχος) >
[HDMI Audio] (Ήχος HDMI).
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για να
δείτε ποια ρύθμιση πρέπει να επιλέξετε.
Ρύθμιση
[HDMI Audio]
(Ήχος HDMI)

[HDMI Normal]
(Κανονικό HDMI)

Ρύθμιση [Blu-ray
Disc Audio] (Ήχος
δίσκου Blu-ray)

[Primary Audio
Only] (Μόνο
κύριος ήχος)

Μέσο

Πηγή ήχου

Το φορμά ήχου στο οποίο θα πραγματοποιηθεί έξοδος εξαρτάται από τη
συμβατότητα της συνδεδεμένης συσκευής.

Βίντεο BD

Dolby DIgital

Dolby Digital /
PCM / Σίγαση

Dolby Digital /
PCM /Σίγαση

PCM /Σίγαση

PCM /Σίγαση

Σίγαση

Dolby Digital Plus

Dolby Digital Plus /
Dolby Digital /
PCM *1-1 / Σίγαση

Dolby Digital /
PCM *1-2 /
Σίγαση

PCM *1-1 /
Σίγαση

PCM *1-2 /
Σίγαση

Σίγαση

Dolby TrueHD /
Dolby Digital /
PCM *2-1 / Σίγαση

Dolby Digital /
PCM *2-2/
Σίγαση

PCM *2-1/
Σίγαση

PCM *2-2/
Σίγαση

Σίγαση

DTS /
PCM /
Σίγαση

Dolby Digital /
PCM /
Σίγαση

PCM /
Σίγαση

PCM /
Σίγαση

Σίγαση

DTS-HD / DTS /
PCM *3-1/
Σίγαση

Dolby Digital /
PCM *3-2 /
Σίγαση

PCM *3-1 /
Σίγαση

PCM *3-2 /
Σίγαση

Σίγαση

PCM /
Σίγαση

PCM /
Σίγαση

PCM /
Σίγαση

PCM /
Σίγαση

Σίγαση

Dolby TrueHD

DTS

DTS-HD

LPCM
Βίντεο DVD

[PCM]

[Mix Audio
Output]
(Έξοδος
συνδυασμού
ήχου)

[Primary
Audio Only]
(Μόνο
κύριος ήχος)

[Off]
(Απενεργοποίηση)
[Mix Audio
Output]
(Έξοδος
συνδυασμού
ήχου)

Ανεξάρτητα

Dolby Digital

Dolby Digital / PCM / Σίγαση

PCM / Σίγαση

Σίγαση

DTS

DTS / PCM / Σίγαση

PCM / Σίγαση

Σίγαση

LPCM

PCM / Σίγαση

PCM / Σίγαση

Σίγαση

CD ήχου/ MP3/Window
Media ™ Audio

PCM

2ch PCM / Σίγαση

2ch PCM / Σίγαση

Σίγαση

DTS-CD

DTS

DTS / PCM / Σίγαση

PCM / Σίγαση

Σίγαση

•
•
•
•
•
•

44

(*1-1) Πλήρως αποκωδικοποιημένο.
(*1-2) Μόνο η ανεξάρτητη ροή έχει αποκωδικοποιηθεί.
(*2-1) Η ροή Dolby TrueHD έχει αποκωδικοποιηθεί.
(*2-2) Μόνο η ροή Dolby Digital Substream έχει
αποκωδικοποιηθεί.
(*3-1) Πλήρως αποκωδικοποιημένο.
(*3-2) Μόνο η κύρια ροή έχει αποκωδικοποιηθεί.

Σημείωση
• Κατά την αναπαραγωγή βίντεο BD που περιέχει μόνο
κύριο ήχο, η έξοδος του ήχου θα συμπίπτει με τη
ρύθμιση της επιλογής [Primary Audio Only] (Μόνο
κύριος ήχος) ακόμα και όταν η επιλογή [Blu-ray Disc
Audio] (Ήχος δίσκου Blu-ray) έχει ρυθμιστεί σε [Mix
Audio Output] (Έξοδος συνδυασμού ήχου).
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3

Πατήστε HOME.
Επιλέξτε [Settings] (Ρυθμίσεις) >
[Advanced Set-up] (Ρύθμιση για
προχωρημένους) > [Audio] (Ήχος) >
[Digital Out] (Ψηφιακή έξοδος).
Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για
να δείτε ποια ρύθμιση πρέπει να
επιλέξετε.
Ρύθμιση [Digital Out]
(Ψηφιακή έξοδος)
Ρύθμιση [Blu-ray Disc
Audio] (Ήχος δίσκου
Blu-ray)

Μέσο
Βίντεο BD

Βίντεο DVD

[Bitstream]

[PCM]

[Primary Audio
Only] (Μόνο
κύριος ήχος)

[Mix Audio
Output]
(Έξοδος
συνδυασμού
ήχου)

[Primary Audio
Only] (Μόνο
κύριος ήχος)

[Mix Audio
Output]
(Έξοδος
συνδυασμού
ήχου)

Πηγή ήχου
Dolby Digital

Dolby Digital

Dolby Digital

DownMix PCM

DownMix PCM

Dolby Digital Plus

Dolby Digital

Dolby Digital

DownMix PCM*1-1

DownMix PCM*1-2

Dolby TrueHD

Dolby Digital

Dolby Digital

DownMix PCM*2-1

DownMix PCM*2-2

DTS

DTS

Dolby Digital

DownMix PCM

DownMix PCM

DTS-HD

DTS

Dolby Digital

DownMix PCM

DownMix PCM*3-2

DownMix PCM

DownMix PCM

DownMix PCM

*3-1

LPCM

DownMix PCM

Dolby Digital

Dolby Digital

DownMix PCM

DTS

DTS

DownMix PCM

LPCM

DownMix PCM

DownMix PCM

CD ήχου/ MP3/Window
Media ™ Audio

PCM

2ch PCM

2ch PCM

DTS-CD

DTS

DTS

DownMix PCM

• (*1-1) Πλήρως αποκωδικοποιημένο.
• (*1-2) Μόνο η ανεξάρτητη ροή έχει
•
•
•
•

Προσαρμογή ρυθμίσεων

1
2

Eλληνικά

Ρύθμιση φορμά ψηφιακής εξόδου

αποκωδικοποιηθεί.
(*2-1) Η ροή Dolby TrueHD έχει αποκωδικοποιηθεί.
(*2-2) Μόνο η ροή Dolby Digital Substream έχει
αποκωδικοποιηθεί.
(*3-1) Πλήρως αποκωδικοποιημένο.
(*3-2) Μόνο η κύρια ροή έχει αποκωδικοποιηθεί.

Σημείωση
• Κατά την αναπαραγωγή βίντεο BD που περιέχει μόνο
κύριο ήχο, η έξοδος του ήχου θα συμπίπτει με τη
ρύθμιση της επιλογής [Primary Audio Only] (Μόνο
κύριος ήχος) ακόμα και όταν η επιλογή [Blu-ray Disc
Audio] (Ήχος δίσκου Blu-ray) έχει ρυθμιστεί σε [Mix
Audio Output] (Έξοδος συνδυασμού ήχου).
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4

Ρύθμιση ηχείων
Ρυθμίστε τη διαμόρφωση των ηχείων έτσι
ώστε να αντιστοιχεί στο μέγεθος/αριθμό των
ηχείων σας.

1
2

Πατήστε επανειλημμένα OK για να
αλλάξετε τη ρύθμιση.

Επιλογή

Κατάλληλο για

[Large]
(Μεγάλο)

Μεγάλα ηχεία με
δυνατότητα
ισχυρού ήχου χαμηλής
συχνότητας.

[Small] (Μικρό)

Μικρά ηχεία που δεν
αντέχουν τον ισχυρό ήχο
χαμηλής συχνότητας. *

[On]
(Ενεργοποίηση)

Όταν έχει συνδεθεί
υπογούφερ.

[Off]
(Απενεργοποίηση)

Χωρίς ηχεία.

Πατήστε HOME.
Επιλέξτε [Settings] (Ρυθμίσεις) >
[Advanced Set-up] (Ρύθμιση για
προχωρημένους) > [Audio] (Ήχος) >
[Analogue Audio] (Αναλογικός ήχος) >
[Speaker Setup] (Ρύθμιση ηχείων).

3

Επισημάνετε το ηχείο που θέλετε να
ρυθμίσετε, στην εικόνα στα δεξιά.
Speaker Setup
Speaker Distance

• (*) Η έξοδος ήχου χαμηλής συχνότητας,
μικρότερης από 100Hz, θα
πραγματοποιηθεί από το υπογούφερ.

Speaker Level

Σημείωση

• Εάν πατήσετε το κόκκινο κουμπί, τα
ηχεία θα παράγουν διαδοχικά ένα
δοκιμαστικό τόνο για δύο
δευτερόλεπτα. Η μετακίνηση μεταξύ
των ηχείων μπορεί να εκτελεστεί
όπως απεικονίζεται στη συνέχεια.
Front (L)

Center

Front (R)

• Για υπογούφερ, διατίθενται μόνο επιλογές
•

•

ενεργοποίησης/απενεργοποίησης. (Δεν είναι
δυνατή η αλλαγή του μεγέθους του υπογούφερ).
Όταν τα μπροστινά ηχεία έχουν ρυθμιστεί σε
[Small] (Μικρό), η ρύθμιση για το υπογούφερ
παραμένει [On] (Ενεργοποίηση) και δεν είναι
δυνατή η αλλαγή της.
Όταν το υπογούφερ έχει ρυθμιστεί σε [Off]
(Απενεργοποίηση), η ρύθμιση για τα μπροστινά
ηχεία παραμένει [Large] (Μεγάλο) και δεν είναι
δυνατή η αλλαγή της.

Subwoofer

Surround (L)

46

Surround (R)

: [ ]

: [ ]

: [ ]

: []
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1
2

3d Εισαγάγετε ‘4737’ και πατήστε OK.

Εμφανίζεται ένα μήνυμα
προειδοποίησης. Πατήστε OK ξανά.
Ο τρέχων κωδικός PIN και οι
ρυθμίσεις [Parental] (Γονικός
έλεγχος) καταργούνται.
• Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για
να δημιουργήσετε ένα νέο κωδικό PIN.

4

Πατήστε HOME.
Επιλέξτε [Settings] (Ρυθμίσεις) >
[Advanced Set-up] (Ρύθμιση για
προχωρημένους) > [Parental] (Γονικός
έλεγχος) και, στη συνέχεια, OK.

Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN,
εμφανίζεται η ένδειξη [Rating Level]
(Επίπεδο διαβάθμισης). Επιλέξτε το
επιθυμητό επίπεδο διαβάθμισης και
πατήστε OK.

Rating Level
New PIN

All
8 [Adult]
7
6
5
4
3
2

Enter your PIN
•

[All]

Eλληνικά

Ορισμένα βίντεο BD ή DVD διαθέτουν
διαβαθμίσεις κλειδώματος γονικού ελέγχου.
Η αναπαραγωγή διακόπτεται εάν οι
διαβαθμίσεις ξεπερνούν τα επίπεδα που
έχετε ορίσει και απαιτείται η εισαγωγή
κωδικού πρόσβασης για την αναπαραγωγή
του δίσκου. Αυτή η λειτουργία αποτρέπει τα
παιδιά σας από την παρακολούθηση
ακατάλληλου υλικού.

Εάν ξεχάσετε τον κωδικό PIN:

Προσαρμογή ρυθμίσεων

Ρύθμιση κλειδώματος γονικού
ελέγχου

(Όλα) Το κλείδωμα γονικού ελέγχου δεν είναι

ενεργό.
•

[8-Adult]

(8-Ενήλικες) Είναι δυνατή η αναπαραγωγή

λογισμικού DVD οποιασδήποτε διαβάθμισης.
•

3a Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά.
• Δεν είναι δυνατή η χρήση του
κωδικού ‘4737’.
• Πατήστε το κόκκινο κουμπί για
επιστροφή στην οθόνη μενού.

[7] [NC-17] Δεν επιτρέπεται για ηλικίες κάτω των 17
ετών.

Εάν δεν έχει οριστεί κωδικός PIN:
•

[6] [R] Περιορισμένη προβολή. Για ηλικίες κάτω των
17 ετών απαιτείται η παρουσία γονέα ή ενήλικου
κηδεμόνα.

•

[5] [PGR] Συνιστάται γονική καθοδήγηση.

•

[4] [PG13] Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 13.

•

[3] [PG] Προτείνεται γονική καθοδήγηση.

•

[2] [G] Γενικό κοινό.

•

[1 Kid Safe] Κατάλληλο για παιδιά.

Εάν έχει οριστεί κωδικός PIN:

3b Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN

χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.

Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN:

3c Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το
νέο κωδικό PIN.
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Για προσωρινή κατάργηση του κλειδώματος
γονικού ελέγχου
Ορισμένοι δίσκοι σάς επιτρέπουν την
προσωρινή κατάργηση του κλειδώματος
γονικού ελέγχου.

1

2

3

Με αυτούς τους δίσκους, κατά την
αναπαραγωγή του περιεχομένου τους
εμφανίζεται το εξής μήνυμα: [Please
enter your PIN to unblock content]
(Εισαγάγετε τον κωδικό ΡΙΝ για
ξεκλείδωμα του περιεχομένου).
Ακολουθήστε τις οδηγίες που
εμφανίζονται στην οθόνη για να
καταργήσετε το κλείδωμα γονικού
ελέγχου.
Μετά την εισαγωγή του κωδικού PIN,
εμφανίζεται η ένδειξη [Rating Level]
(Επίπεδο διαβάθμισης).
Επιλέξτε το επιθυμητό επίπεδο
διαβάθμισης και πατήστε OK.

Ενεργοποίηση ελέγχου EasyLink
Η λειτουργία EasyLink (HDMI CEC) επιτρέπει
στην τηλεόρασή σας (μόνο για τηλεοράσεις
PHILIPS EasyLink) να λειτουργεί σε συνάρτηση
με τη μονάδα ή αντιστρόφως.

1
2

48

Πατήστε HOME.
Επιλέξτε [Settings] (Ρυθμίσεις) >
[Advanced Set-up] (Ρύθμιση για
προχωρημένους) > [Others] (Άλλα) >
[EasyLink (HDMI CEC)].

Όταν η επιλογή [EasyLink (HDMI CEC)] έχει
ρυθμιστεί σε [On] (Ενεργοποίηση), θα
διατίθενται οι λειτουργίες που παρατίθενται
στη συνέχεια.
Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
Όταν η μονάδα είναι ενεργοποιημένη,
ενεργοποιείται και η τηλεόραση, και
επιλέγεται αυτόματα το κατάλληλο εξωτερικό
κανάλι εισόδου. Το κατάλληλο εξωτερικό
κανάλι εισόδου μπορεί επίσης να επιλεχτεί
αυτόματα στην τηλεόρασή σας εάν πατήσετε
PLAY , PREV í, NEXT ë, τα αριθμητικά
κουμπιά, TOP MENU, HOME, INFO,
DISC MENU/POP-UP MENU ή στη μονάδα
σας όταν αυτή ενεργοποιηθεί.
Αναμονή
Όταν πατάτε και κρατάτε πατημένο το 2
(Αναμονή-ενεργοποίηση) για 2 δευτερόλεπτα,
απενεργοποιείται πρώτα η τηλεόραση και,
στη συνέχεια, η μονάδα.
Όταν η συνδεδεμένη συσκευή προβολής που
είναι συμβατή με EasyLink (HDMI CEC)
απενεργοποιηθεί, ενδέχεται να
απενεργοποιηθεί μαζί και η μονάδα.
Πληροφορίες συστήματος
- Get & Set Menu Language (Λήψη & ρύθμιση
γλώσσας μενού)
Η μονάδα αναγνωρίζει τη γλώσσα OSD που
έχει ρυθμιστεί για την τηλεόραση και ρυθμίζει
αυτόματα την ίδια γλώσσα ως γλώσσα μενού
συσκευής (γλώσσα προβολής μενού) για τη
μονάδα.
• Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν
έχει επιλεγεί [Auto] (Αυτόματο) στο μενού
ρυθμίσεων [Player Menu] (Μενού συσκευής).
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Επαναφορά στις εργοστασιακές
ρυθμίσεις
Μπορείτε να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις
εργοστασιακές προεπιλογές.

3

Πατήστε HOME.
Επιλέξτε [Settings] (Ρυθμίσεις) >
[Factory Default] (Εργοστασιακή
προεπιλογή) και πατήστε OK.
Πατήστε
για να επισημάνετε την
επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια,
πατήστε OK.

Επιλογή

Περιγραφή

[Settings]
(Ρυθμίσεις)

Όλες οι ρυθμίσεις θα
επιστρέψουν στις
προεπιλογές τους, εκτός
από τη ρύθμιση [Parental]
(Γονικός έλεγχος).

[Local Storage]
(Τοπική
αποθήκευση)

Ο χώρος τοπικής
αποθήκευσης που
χρησιμοποιείται για BD-Java
θα αναμορφοποιηθεί.

4

Προσαρμογή ρυθμίσεων

1
2

Πατήστε OK για να επιστρέψετε στο
μενού ρυθμίσεων ή HOME για να
επιστρέψετε στο αρχικό μενού.
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7 Πρόσθετες
πληροφορίες
Φροντίδα
Προσοχή!
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες όπως
βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου, ή
αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για δίσκους.

Χειρισμός δίσκου
Χειρίζεστε τους δίσκους έτσι ώστε να μην
ακουμπάτε τις επιφάνειές τους με τα
δάχτυλά σας και να αποφεύγεται η
συγκέντρωση σκόνης.
Αποθηκεύετε πάντα τους δίσκους στις
προστατευτικές θήκες τους, όταν δεν
χρησιμοποιούνται.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων με
ειδικά σχήματα (σχήμα καρδιάς, οκτάγωνοι,
κ.λπ.) σε αυτή τη μονάδα. Μην επιχειρείτε να
αναπαράγετε τέτοιους δίσκους καθώς
ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στη μονάδα.

Καθαρισμός δίσκων
Όταν ένας δίσκος είναι βρόμικος, καθαρίστε
τον με ένα καθαριστικό πανί. Σκουπίστε το
δίσκο με κίνηση από το κέντρο προς τα έξω.
Μην σκουπίζετε με κυκλικές κινήσεις.
Καθαρισμός φακού δίσκου
Εάν η απόδοση της μονάδας εξακολουθεί να
μην είναι η αναμενόμενη ενώ
συμβουλευτήκατε τις σχετικές ενότητες και
την ενότητα ‘Αντιμετώπιση προβλημάτων’
στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, ενδέχεται να
είναι βρόμικη η οπτική μονάδα λήψης λέιζερ.
Επισκεφθείτε τον αντιπρόσωπό σας ή ένα
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις για
επιθεώρηση και καθαρισμό της οπτικής
μονάδας λήψης λέιζερ.
Καθαρισμός περιβλήματος
Σκουπίζετε την πρόσοψη και τις άλλες
εξωτερικές επιφάνειες της μονάδας με ένα
μαλακό και ελαφρώς νωπό πανί.
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• Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε

•
•

Τηλεχειριστήριο
•

αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.

Παρεχόμενα αξεσουάρ
•
•
•
•
•
•
•

Οδηγίες γρήγορης έναρξης
Τηλεχειριστήριο και μπαταρίες
Καλώδιο HDMI (υψηλής ταχύτητας)
Καλώδιο ήχου RCA
Καλώδιο βίντεο RCA
Καλώδιο ρεύματος
Εγχειρίδιο χρήσης (CD-ROM)

Βίντεο
•
•
•

•

Σύστημα σημάτων: PAL / NTSC
Έξοδος εικόνας σύνθετου σήματος: 1 Vp-p (75
ohm)
Έξοδος εικόνας σήματος συνιστωσών:
• Y: 1 Vp-p (75 ohm)
• Pb: 0,7 V-pp (75 ohm)
• Πρ.: 0,7 V-pp (75 ohm)
Έξοδος HDMI: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p

Διαστάσεις (π x υ x β): 435 x 70 x 348 (mm)
Καθαρό βάρος: 4,1 kg

Eλληνικά

Σημείωση

Κύρια μονάδα

Εμβέλεια λειτουργίας:
• Σε ευθεία: 7 μ. (μέγιστο)
• Στο πλάι: 5 μ. εντός 30° (μέγιστο)
• Από πάνω: 5 μ. εντός 15° (μέγιστο)
• Από κάτω: 3 μ. εντός 30° (μέγιστο)

Περιβάλλον λειτουργίας
•
•

Θερμοκρασία λειτουργίας: 5ºC (41ºF) - 40ºC
(104ºF)
Υγρασία λειτουργίας: Χωρίς συμπύκνωση (< 80%)

Κατανάλωση ρεύματος
•
•
•

Πρόσθετες πληροφορίες

Προδιαγραφές

Εύρος τιμών τροφοδοσίας: 110~240V ~AC, 50 Hz
Κατανάλωση ρεύματος: 30W
Κατανάλωση ρεύματος σε λειτουργία αναμονής:
0,2W

Ήχος
•
•

•
•
•

•

Αναλογική έξοδος 2 καναλιών
• Ήχος, μπροστά L+R: 2 Vrms ( > 1 kohm)
Αναλογική έξοδος 5.1 καναλιών
• Ήχος, μπροστά L+R: 2 Vrms ( > 1 kohm)
• Περιβάλλων ήχος L+R: 2 Vrms ( > 1 kohm)
• Ήχος, κέντρο: 2 Vrms ( > 1 kohm)
• Ήχος, υπογούφερ: 1,15 Vrms ( > 1 kohm)
Ψηφιακή έξοδος: 0,5 Vp-p (75 ohm)
• Οπτική, ομοαξονική
Έξοδος HDMI:
Συχνότητα δειγματοληψίας:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Σταθερός ρυθμός bit:
• MP3: 112 kbps - 320 kbps
• WMA: 48 kbps - 192 kbps
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8 Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προειδοποίηση!
• Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην αφαιρείτε ποτέ το
περίβλημα της μονάδας.

Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, μην επιχειρήσετε να
επιδιορθώσετε το σύστημα μόνοι σας.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη χρήση της μονάδας,
ελέγξτε τα παρακάτω σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, δηλώστε το προϊόν σας
και λάβετε υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.com/
welcome.

Γενικά
Δεν υπάρχει ανταπόκριση
στις εντολές του
τηλεχειριστηρίου.

•
•
•
•

Συνδέστε το προϊόν στην πρίζα.
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το προϊόν.
Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες.
Τοποθετήστε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο.

Εικόνα
Δεν υπάρχει σήμα εικόνας
στη συσκευή προβολής.

• Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
• Ρυθμίστε την τηλεόραση στη σωστή εξωτερική είσοδο.
• Επιλέξτε τη σωστή ανάλυση εικόνας χρησιμοποιώντας το
κουμπί OUTPUT στην πρόσοψη.
• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το PLAY στην πρόσοψη
για 5 δευτερόλεπτα για να επαναφέρετε τη ρύθμιση στην
προεπιλογή της.

Δεν υπάρχει σήμα εικόνας/
ήχου στη συσκευή
προβολής μέσω καλωδίου
HDMI.

• Εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μη εγκεκριμένη συσκευή
προβολής μέσω καλωδίου HDMI, ενδέχεται να μην
πραγματοποιείται έξοδος σήματος ήχου/εικόνας.

Δεν υπάρχει σήμα εικόνας
υψηλής ευκρίνειας στην
τηλεόραση.

• Ο δίσκος περιλαμβάνει βίντεο υψηλής ευκρίνειας; Βίντεο
υψηλής ευκρίνειας δεν είναι διαθέσιμο όταν δεν περιέχεται
στο δίσκο.
• Η τηλεόραση υποστηρίζει βίντεο υψηλής ευκρίνειας; Βίντεο
υψηλής ευκρίνειας δεν είναι διαθέσιμο όταν δεν υποστηρίζεται
από την τηλεόραση.
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Δεν παράγεται ήχος από
τα ηχεία της τηλεόρασης.

• Εκχωρήστε την είσοδο ήχου της τηλεόρασης στην
αντίστοιχη είσοδο βίντεο.

Δεν παράγεται ήχος από

• Ενεργοποιήστε το ηχοσύστημα.
• Ρυθμίστε το ηχοσύστημα στη σωστή εξωτερική είσοδο.
• Αυξήστε την ένταση του ήχου στο ηχοσύστημα/τα ηχεία του
ηχοσυστήματος.

Δεν παράγεται ήχος 5.1
καναλιών από τα ηχεία του
ηχοσυστήματος.

• Ο δίσκος περιλαμβάνει ήχο 5.1 καναλιών; Ήχος 5.1
καναλιών δεν είναι διαθέσιμος εάν δεν περιλαμβάνεται στο
δίσκο.
• Το ηχοσύστημα υποστηρίζει ήχο 5.1 καναλιών; Ήχος 5.1
καναλιών δεν είναι διαθέσιμος όταν δεν υποστηρίζεται από
το ηχοσύστημα.
• Στο μενού ρυθμίσεων, ρυθμίστε την επιλογή [HDMI Audio]
(Ήχος HDMI) σε [Off] (Απενεργοποίηση).

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Eλληνικά

Ήχος

Αναπαραγωγή
Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή δίσκου.

• Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν υποστηρίζει το δίσκο.
• Βεβαιωθείτε ότι το Blu-ray Disc player υποστηρίζει τον
κωδικό περιοχής του DVD ή BD.
• Για DVD±RW ή DVD±R, βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει
ολοκληρωθεί.
• Καθαρίστε το δίσκο.

Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή αρχείων
JPEG από δίσκο.

• Βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή του δίσκου έχει
πραγματοποιηθεί σε φορμά UDF, ISO9660 ή JOLIET.

Δεν είναι δυνατή η
αναπαραγωγή αρχείων
MP3 και Windows Media™
Audio από δίσκο.

• Βεβαιωθείτε ότι η εγγραφή του δίσκου έχει πραγματοποιηθεί
σε φορμά UDF, ISO9660 ή JOLIET.
• Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμός bit των αρχείων MP3 είναι μεταξύ
112 και 320 kbps.
• Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμός δειγματοληψίας των αρχείων MP3
είναι 32kHz, 44,1kHz ή 48kHz.
• Βεβαιωθείτε ότι ο ρυθμός δειγματοληψίας των αρχείων
Windows Media™ Audio είναι 44,1kHz ή 48kHz.
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Δεν είναι δυνατή η εύρεση
αρχείου JPEG.

• Βεβαιωθείτε ότι η επιλεγμένη ομάδα (φάκελος) δεν περιέχει
περισσότερα από 9.999 αρχεία για DVD και 999 αρχεία για CD.
• Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του αρχείου είναι .jpg, .JPG, .jpeg
ή .JPEG.

Δεν είναι δυνατή η εύρεση
αρχείου MP3 και Windows
Media™ Audio.

• Βεβαιωθείτε ότι ο επιλεγμένος φάκελος δεν περιέχει
περισσότερα από 9.999 αρχεία για DVD και 999 αρχεία για CD.
• Βεβαιωθείτε ότι η επέκταση του αρχείου είναι .mp3 ή .MP3,
και .wma ή .WMA για Windows Media™ Audio.

Η ένδειξη ‘X’ εμφανίζεται
στην πάνω δεξιά γωνία
της οθόνης.

• Η λειτουργία δεν είναι δυνατή.

Εμφανίζεται μήνυμα
σφάλματος όταν επιλέγω
[Auto] (Αυτόματο) στο
[Player Menu] (Μενού
συσκευής).

• Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα είναι συνδεδεμένο στην
τηλεόραση PHILIPS EasyLink και το [EasyLink (HDMI CEC)]
έχει ρυθμιστεί σε [On] (Ενεργοποίηση).
• Αυτό το μήνυμα σφάλματος μπορεί να εμφανιστεί όταν η
γλώσσα εμφάνισης στην οθόνη της τηλεόρασής σας δεν
υποστηρίζεται από αυτή τη μονάδα.
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Λόγος διαστάσεων
Ο λόγος του πλάτους της οθόνης της
τηλεόρασης προς το ύψος της. Οι
συμβατικές τηλεοράσεις έχουν λόγο
διαστάσεων 4:3 (δηλαδή, η οθόνη της
τηλεόρασης είναι σχεδόν τετράγωνη). Τα
μοντέλα ευρείας οθόνης έχουν λόγο
διαστάσεων 16:9 (το πλάτος της οθόνης της
τηλεόρασης είναι σχεδόν διπλάσιο από το
ύψος της).
Δίσκος Blu-ray (BD)
Ο δίσκος Blu-ray είναι ένας οπτικός δίσκος
βίντεο επόμενης γενιάς με δυνατότητα
αποθήκευσης πολλών περισσότερων
δεδομένων σε σχέση με έναν συμβατικό
δίσκο DVD. Χάρη στη μεγάλη χωρητικότητά
του μπορείτε να επωφεληθείτε από
λειτουργίες όπως βίντεο υψηλής ευκρίνειας,
πολυκαναλικό περιβάλλοντα ήχο,
διαδραστικά μενού και άλλα.
Κεφάλαιο
Όπως ένα βιβλίο χωρίζεται σε διαφορετικά
κεφάλαια, έτσι και ένας τίτλος σε ένα βίντεο
BD ή DVD χωρίζεται συνήθως σε κεφάλαια.
Έξοδος εικόνας σήματος συνιστωσών
Η έξοδος κάθε σήματος φωτεινότητας (Y)
και συνιστωσών (PB/CB, PR/CR)
πραγματοποιείται ανεξάρτητα για να
μπορείτε να απολαμβάνετε ρεαλιστικά
χρώματα εικόνας. Επίσης, χάρη στη
συμβατότητα με εικόνα προοδευτικής
σάρωσης (480p/576p), μπορείτε να
απολαμβάνετε εικόνα υψηλότερης
πυκνότητας από την πεπλεγμένη (480i/576i).

DTS (Ψηφιακό σύστημα αιθουσών)
Το DTS είναι ένα πολυκαναλικό σύστημα
περιβάλλοντος ήχου. Μπορείτε να
απολαμβάνετε τις ταινίες με δυναμικό και
ρεαλιστικό ήχο, όπως στον κινηματογράφο.
Οι τεχνολογίες περιβάλλοντος ήχου DTS
αναπτύχθηκαν από την DTS, Inc.
Dolby Digital
Ένα σύστημα συμπίεσης του ψηφιακού ήχου
που αναπτύχθηκε από τα Dolby Laboratories.
Αποδίδει στερεοφωνικό (2 καναλιών) ή
πολυκαναλικό ήχο.
HDCP
To HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) είναι ένα σύνολο προδιαγραφών
που παρέχει ασφαλή μετάδοση ψηφιακού
περιεχομένου μεταξύ διαφορετικών
συσκευών (για την αποτροπή της κλοπής
πνευματικής ιδιοκτησίας).
HDMI (Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής
ευκρίνειας)
Μια ψηφιακή διασύνδεση μεταξύ πηγής ήχου
και εικόνας. Έχει δυνατότητα μετάδοσης
σήματος συνιστωσών για εικόνα, ήχο και
έλεγχο μέσω σύνδεσης ενός καλωδίου.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Το JPEG είναι μια μέθοδος συμπίεσης
αρχείων φωτογραφιών. Μπορείτε να
αντιγράψετε αρχεία JPEG σε CD-RW/-R,
DVD-RW/-R ή DVD+RW/+R από
υπολογιστή και να αναπαράγετε τα αρχεία
στη μονάδα.
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Αναλογικός ήχος
Ένα ηλεκτρικό σήμα που αποτελεί άμεση
απεικόνιση του ήχου. Συγκρίνετέ το με τον
ψηφιακό ήχο, ο οποίος μπορεί να είναι ένα
ηλεκτρικό σήμα αλλά αποτελεί έμμεση
απεικόνιση του ήχου.

Ψηφιακός ήχος
Μια έμμεση απεικόνιση του ήχου μέσω
αριθμών. Κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η
μέτρηση του ήχου πραγματοποιείται ανά
διακριτά διαστήματα (44.100 φορές το
δευτερόλεπτο για ήχο CD) μέσω ενός
μετατροπέα από αναλογικό σε ψηφιακό,
παράγοντας μια σειρά αριθμών. Κατά την
αναπαραγωγή, ο μετατροπέας ψηφιακού
σήματος σε αναλογικό παράγει ένα
αναλογικό σήμα βάσει αυτών των αριθμών.

Γλωσσάρι

9 Γλωσσάρι
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MP3 (MPEG Audio Layer-3)
Το MP3 είναι μια μέθοδος συμπίεσης
αρχείων. Μπορείτε να αντιγράψετε αρχεία
MP3 σε CD-RW/-R, DVD-RW/-R ή
DVD+RW/+R από υπολογιστή και να
αναπαράγετε τα αρχεία στη μονάδα.

Κομμάτι
Τα CD ήχου χρησιμοποιούν κομμάτια για να
διαχωρίζουν το περιεχόμενο στο δίσκο. Για
τον ίδιο λόγο, τα βίντεο BD ή DVD
χρησιμοποιούν αυτά που αποκαλούμε
κεφάλαια.

PCM (Pulse Code Modulation - Διαμόρφωση
παλμικού κώδικα)
Το πιο συνηθισμένο σύστημα κωδικοποίησης
ψηφιακού ήχου για CD και DAT. Εξαιρετική
ποιότητα αλλά με μεγάλες απαιτήσεις σε
δεδομένα σε σύγκριση με τον ήχο Dolby
Digital και MPEG. Για συμβατότητα με
ψηφιακές συσκευές εγγραφής ήχου
(CD, MD και DAT) και ενισχυτές AV με
ψηφιακές εισόδους, αυτή η μονάδα έχει
δυνατότητα μετατροπής ήχου Dolby Digital
και MPEG σε PCM.

Windows Media™ Audio
Το Windows Media™ Audio είναι μια
τεχνολογία συμπίεσης ήχου που έχει
αναπτυχθεί από την Microsoft. Μπορείτε να
αντιγράψετε αρχεία Windows Media™ Audio
σε CD-RW/-R, DVD-RW/-R ή DVD+RW/+R
από υπολογιστή και να τα αναπαράγετε στη
μονάδα.

Κωδικός περιοχής
Οι κωδικοί περιοχής συσχετίζουν τους
δίσκους και τις συσκευές αναπαραγωγής με
συγκεκριμένες περιοχές στον κόσμο. Η
συσκευή αυτή αναπαράγει μόνο δίσκους που
έχουν συμβατούς κωδικούς περιοχής.
Μπορείτε να βρείτε τον κωδικό περιοχής της
συσκευής σας στην πίσω πλευρά της.
Ορισμένοι δίσκοι είναι συμβατοί με
περισσότερες από μία περιοχές (ή με όλες
τις περιοχές).
Συχνότητα δειγματοληψίας
Ο ρυθμός με τον οποίο πραγματοποιείται
μέτρηση του ήχου ανά τακτά χρονικά
διαστήματα για μετατροπή σε δεδομένα
ψηφιακού ήχου. Οι τιμές δειγματοληψίας που
λαμβάνονται σε ένα δευτερόλεπτο
καθορίζουν τη συχνότητα δειγματοληψίας.
Όσο υψηλότερος είναι ο ρυθμός, τόσο
καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου
Τίτλος
Μια συλλογή κεφαλαίων σε βίντεο BD ή DVD.
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