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paprsku. 

Si dichiara che l’apparecchio DTP2130, Philips 
risponde alle prescrizioni dell’art. 2 comma 1 del 
D.M. 28 Agosto 1995 n.548.
Fatto a Eindhoven

Philips Consumer Lifestyles
Philips, Glaslaan 25616 JB Eindhoven,

The Netherlands

USE OF CONTROLS OR ADJUSTMENTS OR 
PERFORMANCE OF PROCEDURES OTHER 
THAN THOSE SPECIFIED HEREIN MAY RESULT 
IN HAZARDOUS RADIATION EXPOSURE.

VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION 
WHEN OPEN AND INTERLOCK DEFEATED. 
DO NOT STARE INTO BEAM.

INSIDE, NEAR THE DECK MECHANISM.
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Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig 

gewone huishoudelijke afval mogen worden 
weggegooid.
Informeer u over de lokale regels inzake de 
gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. 
Een goede afvalverwerking draagt bij aan het 
voorkomen van schadelijke gevolgen voor het milieu 
en de volksgezondheid.

Copyright

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging 
verwerkt die beschermd wordt door 
Amerikaanse octrooien en andere intellectuele 
eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het 
is verboden het apparaat te decompileren of te 
demonteren.

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking 
tot radiostoring van de Europese Unie.

®

versies van DivX® ®

standaardweergave van DivX®-mediabestanden.

DVB is een gedeponeerd handelsmerk van het DVB 

1 Belangrijk
Veiligheid en belangrijke 

Waarschuwing

Oververhittingsgevaar! Plaats het product nooit in een 
afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ventilatie aan alle 
zijden van het product een ruimte vrij van minstens 10 
cm. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product 
nooit worden afgedekt door gordijnen of andere 
voorwerpen.
U dient het product, de afstandsbediening en de 
batterijen uit de buurt te houden van open vuur en 
andere warmtebronnen, inclusief direct zonlicht.
Gebruik dit product uitsluitend binnenshuis. Houd 
het product uit de buurt van water, vocht en 
vloeistofhoudende voorwerpen.
Plaats dit product nooit op andere elektrische 
apparatuur.
Blijf bij onweer bij dit product uit de buurt.
Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat 
gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor 
te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
Zichtbare en onzichtbare laserstraling. Voorkom 
blootstelling aan straling.

Uw product is vervaardigd van kwalitatief 
hoogwaardige materialen en onderdelen die 
gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een symbool met een 
doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat 

EG. Informeer naar het plaatselijke systeem voor 
de gescheiden inzameling van elektrische en 
elektronische producten.
Houd u aan de plaatselijke regels en gooi uw 
oude producten niet samen met uw gewone, 
huishoudelijke afval weg.
Een goede afvalverwerking van uw oude product 
draagt bij aan het voorkomen van mogelijke 
schadelijke gevolgen voor het milieu en de 
volksgezondheid.
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Europa

a Discstation
b

Hiermee opent of sluit u het discstation.
c

Hiermee start, onderbreekt of hervat u 
het afspelen van een disc.

d
Hiermee schakelt u het apparaat in of zet 
u het in de stand-bymodus.

e
Hierop kunt u een USB-stick aansluiten. 

f
De indicator gaat branden wanneer 
dit apparaat vanuit stand-by wordt 
ingeschakeld.

g
De indicator brandt tijdens het afspelen 
van discs of als de TV of radio is 
ingeschakeld.

h
Richt de afstandsbediening op de 
infraroodsensor.

a b c d

efgh

Geproduceerd onder licentie van Dolby 
Laboratories. Dolby, Pro Logic en het dubbel-
D-symbool zijn handelsmerken van Dolby 
Laboratories.

Alle andere gedeponeerde en niet-gedeponeerde 
handelsmerken zijn eigendom van hun 
respectievelijke eigenaars.

2 Uw product
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! 

die Philips biedt, kunt u uw product registreren op 

Digitale TV en radio
Dankzij de ingebouwde digitale ontvanger kunt u 
zonder extra set-top box van digitale radio en TV 
genieten.

U kunt het programmaoverzicht voor digitale TV 
en radio op een TV-scherm bekijken.

Sluit een USB-stick aan op de USB-aansluiting en 

Regiocodes
U kunt discs met de volgende regiocodes afspelen.

CLASS 1

LASER PRODUCT
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f
Hiermee bevestigt u een invoer of 
selectie.

radio weer.
g

Hiermee keert u terug naar het vorige 
schermmenu.

h
Hiermee gaat u naar de vorige of 
volgende titel of track of het vorige of 
volgende hoofdstuk.

i
Hiermee start, onderbreekt of hervat u 
het afspelen van een disc.

j
Hiermee selecteert u een item om af te 
spelen.

radiokanaal.
Hiermee geeft u waarden op.

k
 Hiermee kunt u de taal van de 
ondertiteling selecteren.

l
DVD: hiermee geeft u het titelmenu 
weer.
Digitale TV: hiermee geeft u 
teletekstinformatie weer.

m

willekeurige volgorde afspelen of schakelt 
u dit uit.

n
Hiermee opent of sluit u het discstation.

o

p

verbergt u de programmalijst.
q

Hiermee geeft u afspeelinformatie weer.
r

Hiermee opent u het optiemenu.
s

Hiermee stopt u het afspelen.
t

Hiermee selecteert u een audiotaal.

a
Hiermee schakelt u het apparaat in of zet 
u het in de stand-bymodus.

b

c

d
Hiermee opent u het hoofdmenu.

e
Hiermee navigeert u door het menu.
Met  zoekt u achteruit of vooruit.

1 2 3

5 6 7 8

9 0

GUIDE

HOME INFO

REPEAT A-B DISC MENUTITLE/TTX

AUDIOSUBTITLE

OK

TV VOL

BACK

P 

P 

OPTIONS

4

TV VOL
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1 Verwijder de TV-antenne van de TV.
2 Sluit de antenne vervolgens aan op de -

aansluiting van dit apparaat.

1
aan op:

de -aansluiting van 
dit apparaat.
de antenne-ingang van de TV.

Tip

De antenne-ingang van uw TV kan worden aangeduid 
met ANT, ANTENNA IN of RF IN.

Videokabels aansluiten
Sluit dit apparaat aan op de TV om discs te 
bekijken. Selecteer de beste videoaansluiting 
waarvoor de TV ondersteuning biedt.

 Aansluiten op de videoaansluiting 

 Aansluiten op de scart-aansluiting.

U dient dit apparaat rechtstreeks aan te sluiten op een 
TV.

u

geeft u de USB-bestandsbrowser weer.
v

Hiermee markeert u een sectie voor 
herhaald afspelen of schakelt u de 
herhaalmodus uit.

w Gekleurde knoppen
Alleen voor het selecteren van taken of 
opties in de teletekstmodus.

Breng de volgende verbindingen tot stand om dit 
apparaat te gebruiken.

TV-antenne
Video
Audio

Audio naar andere apparaten leiden:
Analoog stereosysteem

USB-stick

Controleer het typeplaatje op de achter- of onderzijde 

aansluitgegevens.
Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het 
stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit 
of aansluitingen verandert.

Sluit dit apparaat op een TV-antenne aan voor het 
ontvangen van digitale TV en radio.
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Sluit de audio van dit apparaat aan op de TV om 
het geluid via de TV weer te geven.

1 Sluit de audiokabels aan op: 
de -aansluitingen van dit 
apparaat.
de audio-ingangen van de TV.

Leid het geluid van het apparaat naar andere 
apparaten voor een betere audioweergave.

1
de -aansluiting van dit 
apparaat.

apparaat.

AUDIO IN

AUDIO L

AUDIO R

DIGITAL IN

1 Sluit de Composite Video-kabel aan op: 
de -aansluiting van dit apparaat.
de video-ingang van de TV.

Tip

De video-ingang van uw TV kan worden aangeduid met 

Dit type aansluiting geeft een standaardbeeldkwaliteit.

1
op: 

de -aansluiting van dit 
apparaat.
de scart-ingang van de TV.

Tip

Dit type aansluiting geeft een goede beeldkwaliteit.

VIDEO IN
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1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
2 Plaats 2 AAA-batterijen met de juiste 

3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening 
langere tijd niet gaat gebruiken.
Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen 
batterijen samen in het apparaat. 
Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet 
met het gewone huisvuil worden weggegooid. 

1 Druk terwijl het schermmenu wordt 
weergegeven op de knoppen op de 
afstandsbediening om te navigeren.

Hiermee gaat u omhoog of 
omlaag
Hiermee gaat u naar links of 
rechts
Hiermee bevestigt u een 
selectie
Hiermee voert u getallen in

1 Druk op  om dit apparaat in te schakelen.
2 Schakel de TV in en zet deze op het 

gebruikershandleiding bij uw TV voor 
informatie over het selecteren van het juiste 

1 2 3

5 6 7 8

9 0

4

1 Sluit de audiokabels aan op: 
de -aansluitingen van dit 
apparaat.
de audio-ingangen van het apparaat.

aansluiten.
1 Sluit een USB-stick aan op de -aansluiting 

van dit apparaat.

Met dit apparaat kunt u alleen MP3-, DivX- of JPEG-
bestanden weergeven die op een USB-stick zijn 
opgeslagen.
Druk op de knop  om de bestanden te openen 
en af te spelen.

Het product kan beschadigd raken! Controleer of het 
netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat 
staat vermeld op de achterzijde van het apparaat.
Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt 
uitgevoerd voordat u het netsnoer op het stopcontact 
aansluit.

Het typeplaatje bevindt zich aan de achterkant van het 
apparaat.

1 Sluit de stekker aan op een stopcontact.
Het apparaat is klaar om te worden »
ingesteld voor gebruik.

AUDIO IN

AUDIO L

AUDIO R
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Controleer voordat u begint of u de TV-antenne goed 
op het apparaat hebt aangesloten en de basisinstellingen 

1 Druk op  om dit apparaat in te schakelen.
2 Schakel de TV in en selecteer hierop het 

videokanaal.
3 Druk op .

Het hoofdmenu wordt weergegeven.»

4 Selecteer  en druk vervolgens op .
De TV-modus wordt geactiveerd.»

5 Druk op  of de  om een 
kanaal te selecteren.

De schermgids gebruiken
Met deze functie kunt u het programmaoverzicht en 
meer informatie over de programma’s bekijken.
1 Druk in de TV-modus op .

De lijst met programma’s wordt »
weergegeven.

2 Als u het programmaoverzicht van een kanaal 
wilt bekijken, selecteert u het kanaal en drukt 
u op .

3 Als u meer informatie over een programma 
wilt bekijken, selecteert u het programma en 
drukt u op .

De kanaalbewerkingstabel 
gebruiken
Met de kanaalbewerkingstabel kunt u favoriete 
kanalen instellen, de volgorde van kanalen wijzigen of 
kanalen verwijderen.
1 Druk in de TV-modus op .

Het hoofdmenu wordt weergegeven.»

2 Selecteer  > 
instelling] > [Programma] > 
en druk vervolgens op .

De kanaaltabel wordt weergegeven.»

U kunt een snellijst met favoriete kanalen maken 
voor snelle toegang.
1 Ga naar de kanaalbewerkingstabel.
2 Selecteer een kanaal in de kolom  en 

druk op .

Wanneer u dit apparaat voor de eerste keer 
inschakelt, volgt u de instructies op het TV-scherm om 
TV- en radiokanalen in te stellen.
1 Druk op  om het apparaat in te schakelen.

Op het TV-scherm wordt het bericht voor »
basisinstelling weergegeven.

2 Selecteer  en druk op  om verder te 
gaan.

3 Selecteer , druk op , selecteer uw 
land en druk op .

4 Selecteer [Taal], druk op , selecteer een 
taal en druk op .

5 Selecteer [Volgende] en druk op  om te 
beginnen met zoeken.

Het scherm voor het automatisch zoeken »
naar kanalen wordt weergegeven en het 
apparaat begint te zoeken naar TV- en 
radiokanalen.
Zodra het apparaat klaar is met zoeken, »
worden de beschikbare TV- en radiokanalen 
opgeslagen.

1 Druk op .
Het hoofdmenu wordt weergegeven.»
[DVD] - Hiermee selecteer u de 
discmodus.

 - Hiermee selecteert u de 
TV-modus.

 - Hiermee selecteert u de USB-
modus. 

 - Hiermee selecteert u 
de radiomodus.

 - Hiermee opent u het 
instellingenmenu.

selecteren
1 Druk op .

Het hoofdmenu wordt weergegeven.»

2 Selecteer  > 
> [Taalinstellingen] >  en druk 
vervolgens op .

3  Druk op  om een taal te selecteren en 
druk op .



4 Druk op  om het verwijderen te 
bevestigen.

Het kanaal is verwijderd.»

6 Naar de radio 
luisteren

Controleer voordat u begint of u de TV-antenne goed 
op het apparaat hebt aangesloten en de basisinstellingen 

1 Druk op  om dit apparaat in te schakelen.
2 Schakel de TV in en selecteer hierop het 

videokanaal.
3 Druk op .

Het hoofdmenu wordt weergegeven.»

4 Selecteer  en druk vervolgens 
op .

De radiomodus wordt geactiveerd.»

5 Druk op  of de  om een 
kanaal te selecteren.

De schermgids gebruiken
Met deze functie kunt u het programmaoverzicht en 
meer informatie over de programma’s bekijken.
1 Zet het apparaat op de radiomodus.
2 Raadpleeg ‘De schermgids gebruiken’ in 

‘Televisiekijken’.

De kanaalbewerkingstabel 
gebruiken
Met de kanaalbewerkingstabel kunt u favoriete 
kanalen instellen, de volgorde van kanalen wijzigen of 
kanalen verwijderen.
1 Zet het apparaat op de radiomodus.
2 Raadpleeg ‘De kanaalbewerkingstabel 

gebruiken’ in ‘Televisiekijken’.

In de kolom »  wordt een hartvormig 
symbool weergegeven om aan te geven dat 
een kanaal als favoriet kanaal is gemarkeerd.

3 Herhaal stap 2 om nog meer kanalen als 
favoriete kanalen te markeren.

Als u een favoriet kanaal wilt verwijderen, 
selecteert u het bijbehorende 
hartvormige symbool en drukt u op .

4 Druk op  om de wijzigingen op te slaan 
en het menu af te sluiten.

1 Zorg ervoor dat u favoriete kanalen hebt 
ingesteld.

2 Druk in de TV-modus op .
Het optiemenu wordt weergegeven.»

3 Selecteer  en druk op  om de lijst 
met favoriete kanalen in te schakelen.
»

weergegeven.
4 Druk op  om een van de favoriete 

kanalen te selecteren.

1 In het optiemenu selecteert u  en drukt 
u opnieuw op .
»

weergegeven.

1 Ga naar de kanaalbewerkingstabel.
2 Selecteer een kanaal in de kolom [Verpl.] en 

druk op .
»

weergegeven.
3 Druk op  om een kanaal naar boven of 

naar beneden te verplaatsen.
4 Herhaal stap 2 en 3 om nog meer kanalen te 

verplaatsen.
5 Druk op  om de wijzigingen op te slaan 

en het menu af te sluiten.

1 Ga naar de kanaalbewerkingstabel.
2 Selecteer een kanaal in de kolom [Verw.] en 

druk op .
Er wordt een ‘X’ weergegeven om aan te »
geven dat het kanaal voor verwijdering is 
geselecteerd.

3 Herhaal stap 2 om nog meer kanalen voor 
verwijdering te selecteren.
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Sommige functies werken mogelijk niet bij bepaalde 
discs. Raadpleeg de informatie bij de disc voor meer 
informatie.

1 Speel een titel af.
2 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen 

te bedienen.

Hiermee start, onderbreekt of 
hervat u het afspelen van een disc.
Hiermee stopt u het afspelen van 
de disc.

,

volgende hoofdstuk.
, Hiermee zoekt u snel achteruit 

of vooruit. Druk herhaaldelijk op 
deze knop om de zoeksnelheid te 
wijzigen.
Hiermee selecteert u een audiotaal 
of -kanaal op een disc.
Hiermee selecteert u een 
ondertitelingstaal op een disc.
Hiermee schakelt u de modus voor 

afspelen in of uit.
De herhalingsopties kunnen per 
disctype verschillen.
De afspeelinformatie van een disc 
weergeven.
Hiermee opent u het optiemenu.

1 Druk op  om het discmenu te 
openen.

2 Selecteer een afspeeloptie en druk op .
In sommige menu’s moet u met de 
numerieke knoppen uw selectie 
invoeren.

DVD’s en DVD-spelers hebben regiobeperkingen. 
Controleer of de DVD-video die u wilt afspelen geschikt 

Dit apparaat ondersteunt de bestandsindelingen MP3, 
JPEG en DivX.

Plaats alleen discs in het discstation.

1 Druk op  om het discstation te openen.
2 Plaats een disc met het etiket naar boven.
3 Druk op  om het discstation te sluiten en de 

disc af te spelen.
Als u de disc wilt afspelen, schakelt u de 
TV in op het juiste weergavekanaal voor 
dit apparaat.
Druk op  om het afspelen van de disc 
te stoppen.

U kunt MP3-, DivX- of JPEG-bestanden op een USB-
stick afspelen of bekijken.

Als het apparaat niet in de USB-aansluiting past, kunt u 
een USB-verlengkabel gebruiken.

aansluit, hebt u slechts toegang tot één kaart of apparaat. 

1 Sluit een USB-stick op de -aansluiting aan.
2 Druk op .

Het hoofdmenu wordt weergegeven.»

3 Selecteer  en druk vervolgens op .
Het inhoudsmenu wordt weergegeven.»

4 Selecteer een bestand en druk op  om het 
af te spelen.

Druk op »  om het afspelen te stoppen.
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Het afspelen wordt in de gekozen hoek »
voortgezet.

Alleen van toepassing op discs met scènes die vanuit 
meerdere hoeken zijn opgenomen.

1 Druk tijdens het afspelen op .
Het optiemenu wordt weergegeven.»

2 Selecteer  en druk herhaaldelijk op 
 om het beeld in of uit te zoomen.

3 Druk op  om door het vergrote beeld 
te schuiven.

Als u de zoommodus wilt deactiveren, 
drukt u op , selecteert u 

 en drukt u vervolgens op  tot 
[x 1] wordt weergegeven.

1 Speel een track af.
2 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen 

te bedienen.

Hiermee start, onderbreekt 
of hervat u het afspelen van 
een disc.
Hiermee stopt u het 
afspelen van de disc.

, Hiermee gaat u naar de 

Hiermee selecteert u een 
item om af te spelen.

, Hiermee zoekt u snel 
achteruit of vooruit. Druk 
herhaaldelijk op deze knop 
om de zoeksnelheid te 
wijzigen.
Hiermee schakelt u de 

in willekeurige volgorde 
afspelen in of uit.
De herhalingsopties kunnen 
per disctype verschillen.

voor VCD en SVCD. Met deze functie kunt u het 
inhoudsmenu openen en opties selecteren.
1 Plaats een VCD of SVCD.
2 Druk tijdens het afspelen van de disc op 

.
Het optiemenu wordt weergegeven.»

3 Selecteer [PBC] en druk op  om de functie 
PBC in of uit te schakelen.

Als PBC is ingeschakeld, wordt het »
inhoudsmenu weergegeven en kunt u 
opties selecteren.
Als PBC is uitgeschakeld, wordt het menu »
overgeslagen en start het afspelen vanaf de 
eerste track.

1 Druk tijdens het afspelen bij het gewenste 
beginpunt op .

2 Druk nogmaals op  om het 
eindpunt in te stellen.

Het herhaald afspelen begint.»

3 Druk nogmaals op  om het 
herhaald afspelen te annuleren.

U kunt een gedeelte alleen markeren voor herhaald 
afspelen als het geheel binnen een hoofdstuk of titel valt.

1 Druk tijdens het afspelen op .
Het optiemenu wordt weergegeven.»

2 Selecteer [Go To] en druk vervolgens op .
De balk met titels en hoofdstukken wordt »
weergegeven.

3 Druk op 
hoofdstukken te selecteren, druk op  om 

druk vervolgens op .

camerahoeken bekijken
1 Druk tijdens het afspelen op .

Het optiemenu wordt weergegeven.»

2 Selecteer  en druk vervolgens op .
3 Selecteer een hoekoptie en druk vervolgens 

op .

N
ed

er
la

nd
s



120

2 Druk herhaaldelijk op  om in of uit te 
zoomen.

3 Druk op  om door de vergrote foto te 
schuiven.

programmeren
U kunt de inhoud van de disc in de door u 
gewenste volgorde afspelen.
Voor DVD/VCD/CD
1 Druk tijdens het afspelen van de disc op 

.
Het optiemenu wordt weergegeven.»

2 Selecteer [Programma] en druk vervolgens 
op .

Het programmeermenu wordt »
weergegeven.

3 Druk op  om een volgordenummer te 
selecteren.

4 Druk op  om het veld voor titels, 
hoofdstukken of tracks te selecteren, druk op 

en druk vervolgens op .
5 Herhaal stap 3 en 4 om nog meer 

hoofdstukken of tracks te programmeren.
6 Druk op  om het programma af te spelen.

1 Druk tijdens het afspelen tweemaal op .

Met deze functie kunt u verschillende 
bestandstypen op een disc of USB-stick ordenen 
voor weergave.
1 Plaats een disc of USB-stick met verschillende 

typen bestanden.
Het inhoudsmenu wordt weergegeven.»

2 Als er geen bestanden worden weergegeven, 
opent u een map.

3 Druk op  om onder in het inhoudsmenu 
een symbool te selecteren.

: alleen JPEG-bestanden weergeven.
: alleen muziekbestanden weergeven.
: alleen videobestanden weergeven.

: alle bestanden weergeven.
4 Druk op .

Alleen bestanden van het door u »
geselecteerde type worden weergegeven.

1 Plaats een disc of USB-stick met MP3-muziek.
2 Druk op , selecteer  of  en 

druk op [DVD].
Het inhoudsmenu wordt weergegeven.»

3 Selecteer een map met muziek en druk 
vervolgens op .

4 Selecteer een bestand om af te spelen en druk 
vervolgens op .

Druk op  om het afspelen te stoppen.

1 Plaats een disc of USB-stick met JPEG-foto’s.
2 Druk op , selecteer [DVD] of  en 

druk op .
Het inhoudsmenu wordt weergegeven.»

3 Selecteer een foto en druk op  om de 
diapresentatie te starten of op  om alleen 
de foto weer te geven.

U kunt tijdens de diapresentatie 
verschillende afspeelmodi voor de 
diapresentatie selecteren door op 

 te drukken,  te 
selecteren en herhaaldelijk op  te 
drukken.
Druk tijdens de diapresentatie op  om 
de foto’s als miniaturen weer te geven.
Druk op  om de diavoorstelling 
af te sluiten.

1 Speel een diapresentatie af.
2 Gebruik de afstandsbediening om het afspelen 

te bedienen. 

Hiermee draait u een foto 

Hiermee spiegelt u een foto 

Hiermee stopt u het afspelen.

1 Druk tijdens een diapresentatie op 
en selecteer .
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 - Hiermee herstelt u de 
fabrieksinstellingen van het apparaat.

1. Voer in het veld  het 
laatst ingestelde wachtwoord of het 
standaardwachtwoord ‘0000’ in.
2. Selecteer  en druk vervolgens op .

 - Hiermee geeft u de 
softwareversie van het apparaat weer.

U moet de modus [DVD] of  activeren om [DVD/
 te kunnen openen.

1 Druk op .
Het hoofdmenu wordt weergegeven.»

2 Selecteer  en druk vervolgens 
op .

3 Selecteer  en druk 
vervolgens op .

4 Selecteer een optie en druk vervolgens op .
5 Selecteer een instelling en druk vervolgens 

op .
Druk op  om terug te gaan 
naar het vorige menu.
Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op 

.
[Taalinstellingen]

[Menu] - Hiermee selecteert u een taal voor 
een discmenu.

 - Hiermee selecteert u een gesproken 
taal voor de disc.

 - Hiermee selecteert u een 
ondertitelingstaal voor de disc.

 - Hiermee selecteert 
u een tekenset die DivX-ondertiteling 
ondersteunt.

: Engels, Iers, Deens, Ests, 
Fins, Frans, Duits, Italiaans, Portugees, 

[Cyrillisch]: Wit-Russisch, Bulgaars, 
Oekraïens, Macedonisch, Russisch, 
Servisch 

: Pools, Tsjechisch, Slowaaks, 
Albanees, Hongaars, Sloveens, Kroatisch, 

[Grieks]: Grieks

8 De systeeminstellingen 
aanpassen

1 Druk op .
Het hoofdmenu wordt weergegeven.»

2 Selecteer  en druk vervolgens 
op .

3 Selecteer  en druk vervolgens 
op .

4 Selecteer een optie en druk vervolgens op .
5 Selecteer een instelling en druk vervolgens op 

.
Druk op  om terug te gaan 
naar het vorige menu.
Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op 

.
[Taalinstellingen]

 - Hiermee selecteert u een 
schermmenutaal. 

 - Wijzig de instelling als de 
video niet goed wordt weergegeven.

: voor NTSC-TV’s.
: voor PAL-TV’s.

 - Selecteer het gewenste 
weergaveformaat voor het beeld op de TV.

: voor 4:3-beeld. Een 
volledig beeld waarvan de zijkanten zijn 
afgekapt.

: voor 4:3-beeld. 
Breedbeeldweergave met zwarte balken 
boven en onder in het beeld.

: voor breedbeeld-
TV’s. Het beeld heeft een verhouding 
van 16:9.

[Voorkeur]
[Wachtwrd] - Hiermee stelt u een 
wachtwoord voor vergrendelde programma’s 
of discs in of wijzigt u dit.

1. Druk in het veld  op de 
om het laatst ingestelde wachtwoord of het 
standaardwachtwoord ‘0000’ in te voeren.
2. Voer in het veld  het nieuwe 
wachtwoord in.
3. Voer in het veld  het 
nieuwe wachtwoord nogmaals in.
4. Selecteer  en druk vervolgens op .
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Voor het afspelen van discs met een hoger 
beveiligingsniveau dan u hebt ingesteld, hebt u een 
wachtwoord nodig.
Beveiligingsniveaus kunnen per land verschillen. Als u wilt 
dat alle discs kunnen worden afgespeeld, selecteert u 
niveau ‘8’ voor discs.
Op sommige discs staan de beveiligingsniveaus afgedrukt, 
hoewel ze niet met deze niveaus zijn opgenomen. Deze 
functie heeft geen effect op dergelijke discs.

®  - Hiermee geeft u de DivX®-
registratiecode weer.

Tip

Gebruik de DivX-registratiecode van dit product 
wanneer u een video huurt of koopt op 

De DivX-video’s die u huurt of koopt via de DivX®

op het apparaat waarop ze zijn geregistreerd.

 - Hiermee schakelt u de 
weergave van een hoekmarkering in of uit.

U moet de modus  of  activeren 
om  te kunnen openen.

1 Druk op .
Het hoofdmenu wordt weergegeven.»

2 Selecteer  en druk vervolgens 
op .

3 Selecteer  en druk 
vervolgens op .

4 Selecteer een optie en druk vervolgens op .
5 Selecteer een instelling en druk vervolgens op 

.
Druk op  om terug te gaan 
naar het vorige menu.
Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op 

.
[Programma]

 - Hiermee stelt u favoriete 

‘Televisiekijken’ > ‘De kanaalbewerkingstabel 

[Radioprogramma] - Hiermee stelt u favoriete 
radiokanalen in of verwijdert u radiokanalen 

Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde 

tekstbestand ‘Film.sub’ of ‘Film.srt’ te zijn. 

[Digital out] - Deze instelling is alleen vereist 

aangesloten voor audio-uitvoer.
[PCM] - Selecteer deze optie als het 
aangesloten apparaat de meerkanaals 
indeling niet ondersteunt. Alle 
audiosignalen worden geconverteerd 
naar tweekanaals audio.

 - Selecteer deze optie als het 
aangesloten apparaat de meerkanaals 
indeling ondersteunt.
[Uit] - Hiermee schakelt u de uitvoer van 
digitale audio uit. Selecteer deze optie 
als er een TV of stereosysteem op de 
uitgangen voor analoog geluid van het 
apparaat is aangesloten.

[Downmix] - Deze instelling is alleen vereist 
als u een TV of stereosysteem op de uitgangen 
voor analoog geluid van het apparaat hebt 
aangesloten.

 - Selecteer deze optie als het 
aangesloten apparaat stereogeluid alleen 
via twee luidsprekers kan voortbrengen.

 - Selecteer deze optie als het 
aangesloten apparaat Dolby Pro 
Logic-signalen kan decoderen voor 
surroundgeluid door twee luidsprekers.

 - Hiermee beperkt u de 
toegang tot discs die ongeschikt zijn voor 
kinderen. Deze optie werkt alleen bij discs die 
zijn opgenomen met beveiligingsniveaus.

1. Selecteer een beveiligingsniveau en druk op .
2. Gebruik de  om ‘0000’ of het laatst 
ingestelde wachtwoord in te voeren.
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 - Hiermee 
vergrendelt u kanalen voor 
weergavebeperking.

1. Selecteer  en druk 
vervolgens op .
2. Gebruik de  om ‘0000’ of het laatst 
ingestelde wachtwoord in te voeren.
3. Selecteer een kanaalnaam en druk op  om 
het kanaal te vergrendelen.

 - Selecteer het land waarin u woont.
[1e audiotaal] - Selecteer de audiotaal van uw 
eerste voorkeur voor televisiekijken. 
[2e audiotaal] - Selecteer de audiotaal van uw 
tweede voorkeur voor televisiekijken.

 - Selecteer een 
ondertitelingstaal voor televisiekijken.

 - Selecteer of 
afwijkingen van de GMT-tijd automatisch of 
handmatig moeten worden aangepast.
[Tijdzone] - Selecteer een afwijking van de 
GMT-tijd als u  op 
handmatig hebt ingesteld.

 - Hiermee activeert u 
de antenne als een externe antenne is 
aangesloten.

Om te controleren of er nieuwe updates beschikbaar 
zijn, vergelijkt u de huidige softwareversie van dit 

Tijdens de software-upgrade mag de stroomvoorziening 
niet worden onderbroken!

1 Druk op .
2 Selecteer  > 

> [Voorkeur] >  en druk 
vervolgens op .

De huidige softwareversie van het apparaat »
wordt weergegeven.

3 Noteer de softwareversie en de modelnaam. 
Druk vervolgens op  om het menu te 
verlaten.

in een bepaalde volgorde.
 - Hiermee ordent u de kanalen 

in de volgorde van het automatische 
zoeken.

 - Hiermee ordent u de 

 - Hiermee ordent u 
de kanalen op het servicetype van de 
kanalen.

 - Hiermee kunt u alle 

opslaan. Met deze optie overschrijft u alle 
voorkeuzekanalen.

1. Selecteer  en druk 
vervolgens op .
2. Selecteer  en druk op  om het 
automatische zoeken te starten.

 - Hiermee kunt u de 
beschikbare kanalen handmatig zoeken en 
opslaan. Met deze optie kunt u nieuwe kanalen 
toevoegen zonder de huidige lijst met kanalen 
te wijzigen.

1. Selecteer  en druk vervolgens 
op .
2. Selecteer een kanaalfrequentie in de lijst met 
kanalen en druk op  om te beginnen met 
zoeken.

 - Hiermee werkt u de 
kanalen automatisch bij. 

 - Hiermee 
schakelt u het automatisch bijwerken van 
kanalen met melding in.

 - Hiermee schakelt u 
het automatisch bijwerken van kanalen 
zonder melding in.
[Uit] - Hiermee schakelt u het 
automatisch bijwerken van kanalen uit.

 - Hiermee schakelt u 
weergavebeperking voor de geselecteerde 
kanalen in of uit.

 - Hiermee schakelt u de 
kanaalvergrendeling in.
[Nee] - Hiermee schakelt u de 
kanaalvergrendeling uit. Voer ‘0000’ of 
het laatst ingestelde wachtwoord in om 
deze instelling te activeren.
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MPEG 1: VCD
Horizontale resolutie:

Verticale resolutie:

en variabele bitsnelheid fs, 32, 44,1, 
48 kHz

Analoog stereogeluid
Dolby Surround compatibele downmix van 
Dolby Digital-geluid over meerdere kanalen

Frequentierespons: 20 Hz - 20 kHz 
Signaal-ruisverhouding: > 90 dB

> 80 dB

TV-systeem: PAL

Antenne-ingang
Passieve RF-doorlusuitgang
SCART-uitgang

Digitale uitgang: 

LPCM     

Radio

Teletekst

Nettogewicht: 1,4 kg

4
controleren wat de nieuwste softwareversie is. 
Gebruik het versienummer van het apparaat 
ter referentie.

5 Raadpleeg de upgrade-instructies op de 
website voor meer informatie.

Koppel het netsnoer enkele seconden los en sluit het 
vervolgens weer aan om dit apparaat in te schakelen.

Verzorging

Gebruik nooit oplossingsmiddelen zoals benzeen, 
thinner, reinigingsmiddelen of antistatische sprays voor 
discs.

Discs reinigen
Gebruik een microvezeldoek om de disc te reinigen 
en wrijf hierbij in een rechte lijn vanuit het midden 
naar de buitenkant.

vooraf worden gewijzigd.

Picture CD, MP3-CD

Aantal lijnen:

Video
Video DAC: 10-bits, 108 MHz

Digitale compressie:
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Beeld
Geen beeld.

Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV 
voor informatie over het selecteren van de 
juiste ingang op de TV. Wijzig het TV-kanaal 
totdat u het Philips-scherm ziet.

Geen beeld.
Raadpleeg de gebruikershandleiding bij uw TV 
voor informatie over het selecteren van de 
juiste ingang op de TV. Wijzig het TV-kanaal 
totdat u het Philips-scherm ziet.
Controleer of de TV-antenne goed op het 
apparaat is aangesloten.

Geluid

Controleer of de audiokabels op de audio-
ingang van de TV zijn aangesloten. 
Wijs de audio-ingang van de TV toe aan de 
corresponderende video-ingang. Raadpleeg de 
gebruikershandleiding van uw TV voor meer 
informatie. 

Controleer of de audiokabels op de audio-
ingang van het audioapparaat zijn aangesloten. 
Schakel het audioapparaat in op de juiste 
ingangsbron.

De audiocodec wordt mogelijk niet 
ondersteund door dit apparaat.

De disc is zwaar bekrast, vervormd of vuil. 
Plaats de disc opnieuw of maak de disc 
schoon.
Gebruik de juiste disc- of bestandsindeling.

Zorg ervoor dat het DivX-videobestand 
volledig is.
Zorg ervoor dat het bestand de juiste extensie 
heeft.

Vermogen

Stroomverbruik: 15 W
Stroomverbruik in stand-bymodus: < 1 W

Afstandsbediening en batterijen

Snelstartgids
Gebruikershandleiding

11 Problemen oplossen
Waarschuwing

Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing 
van het product nooit. 

Probeer het product nooit zelf te repareren. Hierdoor 
wordt de garantie ongeldig. 
Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, 
controleer dan het volgende voordat u om service 
vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, 
registreer dan uw product voor ondersteuning op 

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd 
naar het model- en serienummer van uw apparaat. 
Het model- en serienummer bevinden zich op de 
achterkant van uw product. Noteer de nummers hier : 
Modelnummer __________________________
Serienummer ___________________________

De knoppen op het apparaat werken niet.
Haal de stekker van dit product enkele 
minuten uit het stopcontact en steek de 
stekker er weer in.

Sluit dit apparaat aan op netspanning.
Richt de afstandsbediening op de IR-sensor op 
het voorpaneel van dit apparaat. 
Plaats de batterijen op de juiste manier.
Plaats nieuwe batterijen in de 
afstandsbediening.
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De beeldverhouding is vastgelegd op de disc.

Zorg ervoor dat de naam van het 
ondertitelingsbestand overeenkomt met 

extensie .sub, .txt, .srt, .ssa of .smi hebben.
Selecteer de juiste tekenset.

Druk op .
Selecteer  > [DVD/

 > [Taalinstellingen] > 
 in het menu.

Selecteer de tekenset die de 
ondertiteling ondersteunt.

gelezen.
De indeling van de USB-stick is niet 
compatibel met dit apparaat.
De stick is geformatteerd met een 
bestandssysteem dat niet wordt ondersteund 

Dit apparaat ondersteunt alleen MSC USB-
apparaten.
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