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Introdução

Introdução ao Philips DVD-
Video
O seu Philips DVD-Video Player reproduz discos de vídeo
digitais de acordo com o padrão internacional para DVD-
Video. Com ele, você poderá se divertir assistindo a filmes
completos com uma qualidade igual a de cinema e som
estéreo ou multicanal (dependendo do disco e da
configuração do sistema de reprodução). Incluem-se
também todas as exclusivas funções do DVD-Video, como
seleção de faixa de áudio, idiomas de legendas e diferentes
ângulos da câmera (ângulos da câmera também dependem
do disco). Além de discos DVD-vídeo, você pode
reproduzir todos os tipos de CDs-vídeo, SVCDs e CDs-
áudio (incluindo CDRs e CDR-Ws prontos).

DVD-Video
Os discos DVD-Video são reconhecidos pelo logotipo
mostrado ao lado. Dependendo do conteúdo do disco (um
filme, videoclips, uma novela, etc.), o disco poderá ter um
ou mais Títulos.

TITLE 1 TITLE 2

CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 1 CHAPTER 2 CHAPTER 3

DVD-VIDEO DISC

CD-video
Os CDs-video são reconhecidos pelo
logotipo mostrado ao lado.

Super VCD (SVCD)
Discos SVCD baseados no Padrão de E/S
Super VCD referente ao Padrão SEI
(Standard of Electronic Industry) da
República Popular da China.

CD-audio
Os CDs-audio contêm somente faixas de música.Eles são
reconhecidos pelo logotipo mostrado ao lado.

Desembalagem

Primeiro, verifique e identifique o conteúdo da caixa do
DVD-Video Player.
Na caixa deverá haver os seguintes itens:
– DVD-Video Player
– Controle Remoto com pilhas
– Cabo de alimentação CA
– Cabo de áudio
– Cabo de vídeo
– Instruções de uso
Se algum item estiver faltando ou danificado, entre em
contato com o revendedor ou a própria Philips. Guarde o
material de embalagem para futuro transporte do aparelho.

Instalação das pilhas do
controle remoto

¶ Coloque as pilhas conforme indicado dentro do
compartimento das mesmas.

Cuidado:  Não misture pilhas velhas com novas.
Nunca misture diferentes tipos de pilhas (comuns,
alcalinas, etc.).

+

-

+

-

Informações sobre segurança

¶ Não exponha o equipamento a umidade excessiva, chuva,
areia ou fontes de calor.

¶ Coloque o aparelho em uma superfície firme e plana.
¶ Mantenha o aparelho longe de aquecedores domésticos e

da luz solar direta.
¶ Ao colocar o aparelho em um rack ou estante, deixe um

espaço livre de pelo menos 2,5 cm (1pol.) em toda a volta
do aparelho para que haja uma ventilação adequada.

¶ Se o DVD-Video Player não estiver lendo CDs/DVDs
corretamente, antes de levá-lo para conserto, use um CD/
DVD de limpeza comum para limpar a lente. O uso de
outros métodos de limpeza poderá destruir a lente.
Mantenha a gaveta sempre fechada para evitar o acúmulo
de poeira na lente.

¶ Se o DVD-Video Player for transferido repentinamente de
um ambiente frio para outro mais quente, a lente pode
embaçar.

Limpeza dos discos

¶ Quando um disco estiver sujo, limpe-o com um pano
apropriado do centro para fora, em linha reta.

¶ Não use solventes como benzina, diluentes, produtos de
limpeza comuns ou spray anti-estático que se usa em discos
analógicos.

INTRODUÇÃO
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Funções

FUNÇÕES

PLAY

PREV

STOP

NEXT

SOUND

OPEN / CLOSE PAUSE

POWER ON/OFF

DVD 703 DVD/VIDEO CD/CD PLAYER

by

POWER ON/OFF
– liga (ON) ou desliga (OFF) o aparelho

DISPLAY
– mostra as condições em que o aparelho está

funcionando

T NEXT
– ir para o próximo capítulo ou próxima

faixa

B PLAY
– para iniciar uma reprodução

SOUND
– seleciona Stereo, Dolby Surround ou 3D-

Sound (TruSurround)

/  OPEN/CLOSE
– abre/fecha a gaveta de disco

DISC TRAY

Painéis Frontal e Traseiro

; PAUSE
– para interromper a reprodução

S PREV
– ir para o capítulo ou faixa anterior

9  STOP
– interrompe a reprodução de vídeo/áudio

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT
PCM-MPEG2-Dolby Digital-DTS

LR (CVBS)

VIDEO OUTAUDIO OUT

S-VIDEOYPB/CBPR/CR

MAINS (AC Power)
– conectar à fonte de alimentação

COAXIAL (Digital audio out)
– conectar ao equipamento digital (coaxial)

AUDIO OUT (Left/Right)
– conectar a um amplificador, receptor ou
sistema estéreo

S-VIDEO (VIDEO OUT)
– conectar à TV com entradas S-Video (Y/C)

PR/CR PB/CB Y (VIDEO OUT)
– conectar à TV com as entradas Y PR/CR PB/CB

CVBS (VIDEO OUT)
– conectar à TV com entradas de vídeo CVBS

Cuidado:  Não toque nos contatos internos das tomadas do painel traseiro. Descargas eletrostáticas podem
provocar danos irreversíveis ao equipamento.
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FUNÇÕES

Controle remoto

RETURN / RESUME
– voltar ao menu anterior /

continuar a reprodução após
uma parada

DISC MENU
– para ter acesso ao menu de

um DVD

1 2 3 4
– (esquerda/direita/acima/abaixo)

para selecionar um item no
menu

OK
– aceita a seleção do menu

S
– procura de trás para frente* /

ir para um capítulo ou faixa
anterior

STOP ( 9 )
– para interromper a reprodução

PLAY ( B )
– para iniciar uma reprodução

PAUSE ( ; )
– faz uma pausa temporária da

reprodução / reprodução
quadro-a-quadro

REPEAT
– repete capítulo, faixa, título,

disco

REPEAT (A-B)
– repetir um segmento específico

SHUFFLE
– reproduz faixas aleatoriamente

SCAN
– reprodução dos primeiros 10
segundos de cada faixa/capítulo

de um disco

POWER B
– liga o DVD ou coloca-o no modo

standby/on

0-9 numerical key pad
– para selecionar itens numerados

em um menu

DISPLAY
– exibe o indicador de taxa de

transmissão (bit rate) durante a
reprodução

SYSTEM MENU
– para ter acesso ou remover o

menu do aparelho

T
– avanço com busca* / vai para o

capítulo ou faixa seguinte

SUBTITLE
– seletor de idioma de legenda

ANGLE
– seleciona o ângulo da câmera do

DVD

ZOOM
– amplia a imagem no vídeo

AUDIO
– seletor do idioma do áudio

* Pressione e segure a tecla durante dois segundos
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Preparação

Observações
¶ Dependendo da TV ou de outro equipamento no qual se

deseja fazer a conexão, existem várias maneiras de conectar
o DVD-player. Use só uma das conexões descritas abaixo.

¶ Leia os manuais de sua TV, VCR, Stereo System, ou outros
aparelhos que forem necessários, para fazer as melhores
conexões.

¶ Para uma melhor reprodução do som, conecte as tomadas
“audio out” do DVD-player nas tomadas “audio in” do
amplificador, receptor, aparelho de áudio/vídeo ou de som
estéreo. Veja ‘Conexão com um equipamento opcional’.

Cuidado:
– Verifique se o DVD-player está realmente
conectado direto na TV. Sintonize a TV no canal
de entrada de vídeo correto.
– Não conecte a tomada “audio out” do DVD-
player na tomada “phono in” do aparelho de som.
– Não conecte o DVD-player via VCR. A imagem
do DVD pode ser distorcida pelo sistema de
proteção de cópia.

Conexão a uma TV
¶ Dependendo da capacidade de seu equipamento, faça uma

das seguintes conexões.

Conexão do Componente Vídeo (Y PR/CR

PB/CB)

1 Conecte as tomadas de saída Y, PR/CR, PB/CB
  
do DVD-

player nas tomadas correspondentes da TV usando um
cabo opcional  Y, PR/CR, PB/CB (Z)

2 Conecte os plugues de saída de áudio Left e Right do
DVD-player às tomadas de entrada de áudio Left e Right
da TV (A).

Conexão do S-Video (Y/C)

1 Conecte a tomada de saída S-Video do DVD-player na
tomada de entrada S-Video da TV usando uma cabo S-
Video opcional (Y).

2 Conecte os plugues de saída de áudio Left e Right do
DVD-player às tomadas de entrada de áudio Left e Right
da TV (A).

Conexão de Video CVBS

1 Conecte a tomada de saída de vídeo (CVBS) do DVD-
player na tomada de entrada de vídeo da TV usando o
cabo de vídeo fornecido (X).

2 Conecte as tomadas de saída de áudio L e R do DVD-
player nas tomadas de entrada L e R da TV (A).

TV

YXA Z

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT
PCM-MPEG2-Dolby Digital-DTS

LR (CVBS)

VIDEO OUTAUDIO OUT

S-VIDEOYPB/CBPR/CR

Conexão a um equipamento
opcional

Conexão a um amplificador equipado com
um sistema estéreo analógico de dois
canais ou Dolby Surround

1 Conecte as tomadas de saída de áudio L e R do DVD-
player nas tomadas de entrada de áudio L e R do
amplificador, receptor ou sistema estéreo usando o cabo de
áudio opcional (A).

Conexão a um amplificador equipado com
um sistema estéreo digital de dois canais
(PCM) ou a um receptor de Áudio/Vídeo
equipado com um decodificador multicanal
(Dolby Digital™, MPEG 2 e DTS)

1 Conecte o plugue coaxial de saída de áudio digital do
DVD-player à entrada coaxial de áudio digital do
amplificador. Opcionalmente, use um cabo de áudio digital.
(F).

2 Será necessário ativar a saída digital do DVD-player (veja
‘Preferências Pessoais’).

Som Digital Multicanal
A conexão digital multicanal proporciona uma melhor
qualidade de som. Para isso, é necessário um receptor A/V
multicanal que aceite um ou mais formatos de áudio
aceitos pelo DVD-player (MPEG 2, Dolby Digital™ e DTS).
Consulte o manual de receptor e os logotipos na parte
frontal do receptor.

PREPARAÇÃO
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TV

YX Z

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT
PCM-MPEG2-Dolby Digital-DTS

LR (CVBS)

VIDEO OUTAUDIO OUT

S-VIDEOYPB/CBPR/CR

AMPLIFIER

AF

Observações:
– Se o formato de áudio da saída digital não corresponder à
capacidade de seu receptor, o receptor produzirá um som
forte e distorcido ou não produzirá mesmo nenhum som.
– Um Som Surround Digital de Seis Canais através de
conexão digital só poderá ser conseguido se o receptor tiver
um decodificador Digital Multicanal.
– Para ver o formato de áudio selecionado do DVD na Janela
de Status, pressione SYSTEM MENU ou Audio.

Configuração NTSC/PAL
Pode-se mudar a configuração NTSC/PAL do DVD-player
para corresponder ao sinal de vídeo da TV. Esta
configuração só tem efeito sobre a imagem da tela da TV,
que mostra os modos de parada (stop) e configuração
(setup). As opções são NTSC ou PAL. Para mudar a
configuração do DVD-Player para PAL ou NTSC, siga os
passos abaixo.9

1 Pressione POWER ON/OFF, no painel frontal do leitor de
DVDs, para desligar o leitor.

2 Pressione e segure 9 e T, na parte da frente do DVD-
player. Enquanto estiver segurando 9 e T, pressione
POWER ON/OFF.

3 Quando aparecer PAL ou NTSC no visor do aparelho,
solte 9 e T simultaneamente. O indicador PAL ou
NTSC que aparece no visor corresponde ao modo para o
qual o aparelho está configurado no momento.

4 Para mudar a configuração, pressione T dentro de três
segundos. A nova configuração (PAL ou NTSC) é então
exibida no visor.

Explicação geral

Sobre este manual
Este manual contém as instruções básicas de operação do
DVD-player. Alguns DVDs exigem uma operação específica
ou permitem uma operação limitada durante a reprodução.
Quando isto ocorre, o símbolo Ä aparece na tela da TV
indicando que a operação não é aceita pelo aparelho ou
disco.

Operação do controle remoto

¶ Salvo indicações em contrário, todas as operações podem
ser executadas com o controle remoto. Sempre aponte o
controle remoto na direção do DVD-player, com a certeza
de que não há nenhum obstáculo entre o controle remoto
e o DVD. Pode-se usar também as teclas correspondentes
que se encontram na parte da frente do DVD.

Operação da barra de menus

¶ Várias operações podem ser executadas através da barra
de menus que fica na tela. Pode-se ter acesso à barra de
menus pressionando as teclas de movimentação do cursor
do controle remoto.

¶ Pressionando SYSTEM MENU, enquanto a barra de menus
é exibida, a barra é removida da tela.

¶ O item selecionado é realçado e as teclas de
movimentação do cursor a serem usadas aparecem em
baixo do ícone.

¶ Os símbolos < ou > indicam que há mais itens à esquerda
ou direita da barra de menus. Para selecionar esses itens,
pressione 1 ou 2.

PREPARAÇÃO
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Barra de menus /Janela de
status
Como há várias barras de menus, os itens na barra de
menus estão organizados de acordo com o uso e
disponibilidade de teclas de acesso direto. Pressionando
uma vez as teclas OSD vai se alternando entre a barra de
menu-1, barra de menu-2, barra de menu-3 e OFF.

Barra de menu-1

Preferências pessoais

Idioma das legendas

Idioma do áudio

Cor

Som

Barra de menu-2

Passo

Câmera lenta

Câmera rápida

Ângulo

Zoom

Barra de menu-3

Título
Capítulo
Pesquisa de Tempo
Seleção de Faixa Favorita (FTS)

Ícones de campos de resposta
temporários

Busca

Repetir tudo

Repetir título

Repetir faixa

Repetir capítulo

Reprodução aleatória (Shuffle)

Repetir reprodução aleatória

Repetir A até o fim

Repetir A-B

Ângulo

Controle familiar ativado

Bloqueio infantil ativado

Retomar

Ação não autorizada

Preferências pessoais

Você pode configurar suas próprias preferências pessoais
no DVD-player.

Detalhes de operação:

¶ Pressione SYSTEM MENU no controle remoto.
¶ Selecione  na barra de menus;

➜ O menu Personal Preferences aparece no visor.
¶ Use as teclas 1 2 3 4 para passar navegar entre menus,

submenus e opções de submenus.
➜ Quando um item de menu é selecionado, as teclas de
movimentação do cursor (no controle remoto) necessárias
para a ativação do item aparecem próximas dele.

¶ Pressione OK para confirmar sua opção e retorne ao menu
principal.
Os seguintes itens podem ser adaptados:

Imagem
– Formato da tela da TV

Se você tiver uma TV de tela panorâmica (16:9), selecione
16:9.
Se tiver uma TV de tela normal (4:3), selecione 4:3).
Se tiver uma TV 4:3, você pode selecionar também:
“Letterbox” para uma imagem ‘panorâmica’ com faixas
escuras nas regiões superior e inferior da tela, ou “Pan
Scan” para uma imagem que ocupe toda a altura da tela
com os lados cortados. Se um determinado disco aceitar o
formato, a imagem será exibida de maneira adequada.

– Mudança de nível do preto (só para usuários de
NTSC)

Selecione ON para adaptar a dinâmica das cores a fim de
obter melhores contrastes.

– Mudança de vídeo

Na fábrica, o vídeo é centralizado na tela. Use esta opção
de ajuste para personalizar a posição da imagem no TV
movendo-a para a esquerda ou para a direita.

PREPARAÇÃO
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Som
– Digital output (saída digital)

Configuração de fábrica: ALL. Isso significa que a saída
coaxial está ligada. Se não estiver conectando equipamento
com entrada digital, mude para OFF.
Se o seu equipamento não tiver um decodificador
multicanal digital, configure a saída digital para PCM (Pulse
Code Modulation).

– Analog output (saída analógica)

Selecione Stereo, Dolby Surround ou 3D Sound
(TruSurround) para ficar compatível com a capacidade de
reprodução de seu sistema.

– Modo noturno

Melhora a dinâmica do som para reprodução em baixo
volume.

– Karaokê vocal

Selecione a opção ON somente quando estiver tocando
um DVD de karaokê multicanal. Os canais de karaokê do
disco serão então mixados e convertidos em um som
estéreo normal.

Idioma
Selecione o idioma apropriado do Menu, Áudio e Legendas.
Os idiomas do Áudio e das Legendas podem também ser
programados usando-se a barra de Menus.

Funções
– Controle de acesso

O Controle de Acesso tem as seguintes funções:
Bloqueio Infantil - Quando esta função está ativada (ON),
deve-se digitar um código de 4 dígitos para reproduzir
discos.
Controle Familiar - Permite a reprodução condicional de
DVDs com informações sob Controle Familiar (veja
‘Controle de Acesso’).

– Janela de status

Mostra o atual status do CD-player e é exibida com a barra
de menus. Quando a reprodução do disco é interrompida,
ela é exibida com o Temporary Feedback Field (Campo de
Resposta Temporário) na tela padrão. Veja as informações
da tela (On-Screen Display). A configuração de fábrica é
ON. Para cancelar a exibição da Janela de Status, selecione
OFF.

   

– Indicador de taxa de transmissão (bit rate)

Quando ativado, é exibida a taxa de transmissão do vídeo e
do áudio e também a taxa de transmissão total. Isto só se
aplica durante a reprodução de DVDs e SVCDs.

– Help text (texto de ajuda)

Na opção ON, o texto de ajuda descreve os ícones
selecionados. Selecione OFF se não precisar mais do texto
de ajuda.

PREPARAÇÃO
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Colocação de discos
1 Para abrir a gaveta de disco, pressione OPEN/CLOSE no

painel frontal do DVD-player.
2 Coloque os discos de sua escolha na gaveta, com o selo

impresso virado para cima.
3 Para fechar a gaveta, pressione OPEN/CLOSE novamente.

➜ READ aparece na janela de status e no visor do DVD-
player e a reprodução se inicia automaticamente.

Observação:
– Se a opção ‘Child Lock’ estiver ativada (ON) e o disco
inserido não estiver liberado, deve-se digitar o código de 4
dígitos e/ou o disco deve ser liberado (veja ‘Controle de
Acesso’)

Reprodução de um DVD e de
um CD-video

Reprodução de um
disco

¶ Depois de inserir o disco e fechar a gaveta, a reprodução
do disco começa imediatamente e a janela de status do
visor do DVD-player mostra o tipo de disco colocado, as
informações sobre o disco e o tempo de reprodução.

¶ O disco poderá convidá-lo a escolher um item de um
menu. Se as opções forem numeradas, pressione a tecla
numérica apropriada; caso contrário, use as teclas 3/4, 1/2
para destacar a opção e em seguida pressione OK.

¶ O número do atual título e capítulo é exibido.
¶ A reprodução pode ser interrompida no fim do Título e

você poderá retornar para o menu do DVD. Para passar
para o próximo título, pressione B.

¶ Para interromper a reprodução, pressione 9.
➜ A tela padrão é exibida, com informações sobre o atual
status.

¶ Pode-se reiniciar a reprodução a partir do ponto em que a
mesma foi interrompida. Pressione B; quando aparecer o
ícone Resume . no visor, pressione B novamente.
O recurso RESUME se aplica não somente ao disco que
está na unidade de reprodução, como também aos quatro
últimos discos tocados. Basta colocar o disco e pressionar
RESUME no controle remoto ou; pressionar B quando
aparecer o ícone Resume . no visor e em seguida
pressionar B novamente.

Observação:
– Os DVDs podem ter um código de região. Seu aparelho
não reproduzirá discos que tenham código de região diferente
do dele.

Funções gerais

Observação:
– Salvo indicação em contrário, todas as operações descritas
baseiam-se no uso do controle remoto. Algumas operações
podem ser executadas usando-se a barra de menus na tela.

Mudança para outro título/
capítulo

Quando o disco tiver mais de um título/
capítulo, pode-se mudar para outro título/
capítulo da seguinte maneira:

¶ Pressione SYSTEM MENU e em seguida selecione  ou
 na barra de menus.

¶ Pressione 3 ou 4 para selecionar título/capítulo.

Slow motion (Câmera lenta)

¶ Selecione  (SLOW MOTION) na barra de menus.
¶ Use as teclas 4 para entrar no menu SLOW MOTION.

➜ O DVD-player passará agora para o modo PAUSE.
¶ Use as teclas de movimentação do cursor 1 2 para

selecionar a velocidade desejada: -1, -1/2, -1/4 ou -1/8
(retrocesso), ou +1/8, +1/4, +1/2 ou +1 (avanço).

¶ Selecione 1 para reproduzir o disco em rotação normal
novamente.

¶ Se a tecla ; for pressionada, a velocidade será zero (PAUSE).
¶ Para sair do modo de câmera lenta (slow motion),

pressione B e 3.

Imagem parada e reprodução
quadro a quadro

¶ Selecione  (PICTURE BY PICTURE) na barra de
menus.

¶ Use a tecla 4 para entrar no menu picture by picture
(quadro a quadro).
➜ O DVD-player passará agora para o modo PAUSE.

¶ Use as teclas de movimentação do cursor 1 2 para
selecionar o quadro anterior ou o seguinte.

¶ Para sair do modo PICTURE BY PICTURE
(QUADRO A QUADRO), pressione B ou 3.

Pode-se também avançar pressionando ; várias vezes no
controle remoto.

Scan (Reconhecimento do
disco)

Esta função permite a reprodução dos
primeiros 10 segundos de cada capítulo/índice do disco.

¶ Pressione SCAN.
¶ Para continuar a reprodução da faixa escolhida, pressione

SCAN novamente ou pressione B.

FUNCIONAMENTO

Funcionamento
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Search (Busca)

¶ Selecione  (FAST MOTION) na barra de
menus.

¶ Use a tecla 4 para entrar no menu FAST
MOTION.

¶ Use as teclas para selecionar a velocidade desejada: -32. –8
ou –4 (retrocesso) ou +4, +8, +32 (avanço).

¶ Selecione 1 para reproduzir o disco em rotação normal
novamente.

¶ Para sair do modo FAST MOTION, pressione B ou 3.

Para fazer uma busca avançando ou retrocedendo com
diferentes velocidades, pode-se também manter a tecla
S ou T pressionada.

Repeat (Repetição)

Discos DVD-video - Repetir
capítulo/título/disco

¶ Para repetir o capítulo que está sendo
reproduzido, pressione REPEAT.
➜ REPEAT CHPT aparece no visor do aparelho.

¶ Para repetir o título que está sendo reproduzido, pressione
REPEAT outra vez.
➜ REPEAT TITL aparece no visor do aparelho.

¶ Para repetir o disco inteiro, pressione REPEAT mais uma vez.
➜ REPEAT aparece no visor.

¶ Para sair do modo de repetição (Repeat), pressione
REPEAT mais uma vez.

CDs-video - Repetir faixa/disco
¶ Para repetir a faixa que está sendo reproduzida, pressione

REPEAT.
➜ REPEAT TRK aparece no visor do aparelho.

¶ Para repetir o disco inteiro, pressione REPEAT outra vez.
➜ REPEAT aparece no visor do aparelho.

¶ Para sair do modo de repetição (Repeat), pressione
REPEAT mais uma vez.

Repeat A-B (Repetição A-B)

Para repetir uma seqüência de um título:
¶ Pressione REPEAT A-B no ponto inicial

escolhido.
➜ A- aparece por um breve momento na tela.

¶ Pressione REPEAT A-B outra vez no ponto final escolhido.
➜ A-B REPEAT por um breve momento no visor, e a
seqüência de repetição é iniciada (A-B REPEAT aparece no
painel frontal do aparelho).

¶ Para sair da seqüência, pressione REPEAT A-B.

Shuffle (Reprodução aleatória)

Discos DVD-video
Esta função altera aleatoriamente a ordem
de reprodução dos capítulos de um título, caso o título
tenha mais de um capítulo.

¶ Pressione SHUFFLE durante a reprodução.
➜ SHUFFLE aparece no visor durante cerca de dois
segundos.

¶ Para retornar à reprodução normal, pressione SHUFFLE
outra vez.

CDs-video
¶ Pressione SHUFFLE durante a reprodução.

➜ SHUFFLE aparece no visor durante cerca de dois
segundos.

¶ Para retornar à reprodução normal, pressione SHUFFLE
outra vez.

Time Search (Busca por tempo)

A função Time Search permite o início da reprodução do
disco em qualquer momento.

¶ Selecione  (TIME SEARCH) na barra de menus.
¶ Pressione 4.

➜ O aparelho passa para o modo PAUSE.
➜ Na tela, aparece uma caixa de edição mostrando o
tempo decorrido do disco que está sendo reproduzido.

¶ Para digitar o horário de início desejado, use o teclado
numérico. Na caixa de edição, digite hora, minutos e
segundos da esquerda para a direita.
➜ Sempre que um item é digitado, o item seguinte é
destacado.

¶ Pressione OK para confirmar o horário inicial.
➜ A caixa de edição de horário desaparece e a
reprodução do disco iniciará no horário programado.

Zoom

A função Zoom permite ampliar a imagem do vídeo e
mostrar uma visão panorâmica da imagem ampliada.

¶ Selecione  (ZOOM) na barra de menus.
¶ Pressione 3/4 para ativar a função ZOOM e selecione o

fator de ampliação desejado: 1.33, 2 ou 4.
➜ O aparelho passa para o modo Pause.
➜ O fator de ampliação selecionado aparece abaixo do
ícone Zoom na barra de menus e a mensagem ‘Press OK to
pan’ aparece abaixo da barra de menus.
➜ A imagem se altera conforme desejado.

¶ Pressione OK para confirmar a opção.
➜ Os ícones de visão panorâmica aparecem na tela.

¶ Use as teclas 1 2 3 4 para navegar na tela.
¶ Quando a tecla OK é pressionada, só a imagem ampliada

será exibida na tela.
¶ Para sair do modo ZOOM:

– Pressione B para retomar a reprodução.

FUNCIONAMENTO
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FTS-Video

¶ A função FTS-Video permite gravar na memória do
aparelho seus títulos e capítulos favoritos (DVD) e suas
faixas e índices favoritos (VCD) de um determinado disco.

¶ O programa FTS pode conter 20 itens (títulos, capítulos).
¶ Uma FTS programada é colocada no topo da lista quando

a função de reprodução é ativada. Quando a lista está cheia,
um novo programa substitui o último programa da lista.

¶ O programa pode ser selecionado e reproduzido a
qualquer momento.

Armazenamento de um programa FTS-video

¶ Quando a reprodução terminar, selecione VIDEO FTS c
na barra de menus.

¶ Pressione 4 para abrir o menu.
➜ O menu VIDEO FTS aparece no visor.

¶ Pressione 2 ou 1 ou FTS para selecionar ON ou OFF.

Armazenamento de títulos/faixas

¶ Pressione 4 para selecionar TITLES.
¶ Use 2 e 1 para selecionar o título desejado.
¶ Pressione OK se desejar armazenar o título inteiro.

➜ O número do título será incluído na lista de opções.

Armazenamento de capítulos/índices

¶ Pressione 4 no número de título selecionado.
➜ O número do título é assinalado e o destaque passa
para o primeiro número de capítulo disponível deste título.

¶ Use 2 e 1 para selecionar o capítulo desejado.
¶ Pressione OK para confirmar a opção.

➜ O título/capítulo escolhido é incluído na lista de opções.
¶ Pressione SYSTEM MENU para sair do menu VIDEO FTS
c.

Como apagar um programa FTS-Video

¶ Quando a reprodução terminar, selecione VIDEO FTS c
na barra de menus.

¶ Use 4 para selecionar PROGRAM.
¶ Use 2 e 1 para selecionar o número desejado.
¶ Pressione OK para apagar a opção.
¶ Pressione SYSTEM MENU para sair.

Se desejar apagar todas as opções:

¶ Quando a reprodução terminar, selecione VIDEO FTS c
na barra de menus.

¶ Use 4 para selecionar CLEAR ALL.
¶ Pressione OK.

➜ Agora todas as opções são apagadas.
¶ Pressione SYSTEM MENU para sair.

Funções especiais para DVDs

Verificação do conteúdo dos discos DVD-
video: Menus

Os DVDs podem ter menus para acesso a funções
especiais. Para usar o menu do disco, pressione a tecla
numérica apropriada, ou use as teclas 4, 3, 2, 1 para
destacar sua opção; em seguida pressione OK.

Menus de títulos/disco
¶ Pressione DISC MENU.

➜ Se o título em questão tiver um menu, o menu
aparecerá na tela. Caso contrário, será exibido o menu do
disco.

¶ O menu pode ter os ângulos da câmera, as opções de
legendas e idiomas falados e os capítulos do título.

¶ Para remover o menu do título, pressione DISC MENU
outra vez.

Ângulo da câmera
Se o disco tiver seqüências gravadas com diferentes ângulos
de câmera, o ícone do ângulo aparece, mostrando o
número de ângulos disponíveis e o ângulo que está sendo
exibido no momento. Você então pode mudar o ângulo da
câmera se desejar.

¶ Use as teclas 3/4 para selecionar o ícone do ângulo
desejado.
➜ Depois de um instante, a reprodução muda para o
ângulo selecionado. O ícone do ângulo permanece exibido
até não haver mais vários ângulos disponíveis.

Mudança de idioma do áudio

¶ Selecione  (AUDIO) na barra de menus.

¶ Pressione  ou 3/4 repetidamente para ver os diferentes
idiomas.

Legendas

¶ Selecione  (LEGENDAS) na barra de menus.

¶ Pressione  ou 3/4 repetidamente para ver as diferentes
legendas.

FUNCIONAMENTO
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Funções especiais de VCD e
SVCD

Controle de reprodução (PBC)

¶ Coloque no aparelho um CD-video com PBC e pressione B.
¶ Navegue pelo menu com as teclas indicadas na tela da TV

até que o trecho escolhido comece a ser reproduzido. Se
um menu PBC tiver títulos, pode-se selecionar um título
diretamente.

¶ Digite sua opção com as teclas numéricas (0-9).
¶ Pressione RETURN para retornar ao menu anterior.
¶ Pode-se também configurar para o modo PBC OFF em

Preferências Pessoais.

Reprodução de um CD-audio

¶ Depois de colocado o disco, a reprodução inicia
automaticamente.

¶ Se a TV estiver ligada, a tela CD-audio aparece.
¶ O número de faixas e o tempo total de reprodução do

disco são mostrados na tela.
¶ Durante a reprodução, o número da faixa atual e o tempo

decorrido de reprodução aparecem na tela e no visor do
aparelho.

¶ A reprodução é interrompida no fim do disco.
¶ Para interromper a reprodução em outro momento

qualquer, pressione 9.

Pause (Pausa)

¶ Pressione ; durante a reprodução.
¶ Para reiniciar a reprodução, pressione B.

Search (Busca)

¶ Para fazer uma busca avançando ou
retrocedendo o disco a uma velocidade
quatro vezes maior que a normal,
pressione e segure a tecla S ou T cerca de um
segundo durante a reprodução.
➜ A busca começa e o som é parcialmente eliminado.

¶ Para chegar a oito vezes a velocidade normal, pressione
S ou T outra vez.
➜ A busca é feita a uma velocidade oito vezes maior que a
normal e o som é eliminado.

¶ Para retornar a uma velocidade quatro vezes maior que a
normal, pressione S ou T outra vez.

¶ Se a TV estiver ligada, a velocidade e o sentido da busca são
indicados na tela toda vez que a tecla S ou T for
pressionada.

¶ Para encerrar a busca, pressione B para reiniciar ou 9
para interromper a reprodução.

Passagem para outra faixa

¶ Pressione S ou T brevemente durante a reprodução
para passar para a próxima faixa ou para retornar ao início
da atual faixa.

¶ Pressione S duas vezes brevemente para voltar à faixa
anterior.

¶ Para passar direto para qualquer faixa, digite o número da
faixa no teclado numérico (0-9).

Shuffle (Reprodução aleatória)

¶ Pressione SHUFFLE durante a
reprodução.
➜ A ordem das faixas é alterada.

¶ Para retornar à reprodução normal, pressione SHUFFLE
outra vez.

FUNCIONAMENTO
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Repetição de faixa/disco

¶ Para repetir a faixa que está sendo
reproduzida, pressione REPEAT.
➜ REPEAT TRK aparece no visor.

¶ Para repetir o disco inteiro, pressione REPEAT outra vez.
➜ REPEAT aparece no visor.

¶ Para sair do modo Repeat (repetição), pressione REPEAT
mais uma vez.

Repetição A-B

Para repetir uma seqüência:
¶ Pressione REPEAT A-B no ponto inicial

escolhido.
➜ A- aparece no visor do aparelho.

¶ Pressione REPEAT A-B no ponto final escolhido.
➜ A-B aparece no visor, e a seqüência começa a ser
reproduzida repetidas vezes.

¶ Para sair da seqüência e retornar à reprodução normal,
pressione A-B outra vez.

Scan   (Reconhecimento do
disco)

Esta função permite a reprodução dos
primeiros 10 segundos de cada capítulo/índice do disco.

¶ Pressione SCAN.
¶ Para continuar a reprodução da faixa escolhida, pressione

SCAN novamente ou pressione B.

Programa FTS

¶ A função FTS Program permite que você armazene as
faixas favoritas de um determinado disco na memória do
aparelho.

¶ Cada programa FTS pode ter 20 faixas.

Armazenamento de um programa FTS

1 Coloque um disco e interrompa a reprodução.

2 Utilize 4 para ter acesso à lista de faixas existentes.
3 Utilize 2 ou 1 para selecionar faixas na lista.

Para passar direto para qualquer faixa, digite o número da
faixa no teclado numérico (0-9).

4 Armazene cada faixa pressione OK.
➜ Os números das faixas são incluídos na lista.
➜ O número de faixas e o tempo de reprodução do
programa são mostrados na tela e no visor do aparelho.

Quando terminar o Programa FTS, pressione 2 para iniciar
a reprodução ou v para interrompê-la. Em qualquer caso, o
Programa FTS é armazenado na memória
automaticamente.

Ativação/Desativação do programa FTS  (ON/
OFF)

1 Utilize 3 4 para selecionar as faixas desejadas.

2 Utilize 2 ou 1 para selecionar ON ou OFF.

Como apagar uma faixa de um Programa FTS

1 Utilize 4 para ter acesso à lista de faixas selecionadas.

2 Utilize 2 e 1 para selecionar o número da faixa que deseja
apagar.

3 Pressione OK.
➜ O número da faixa será removido da lista de faixas
selecionadas.

Como apagar todo o programa

1 Utilize 4 para selecionar CLEAR ALL, e depois pressione
OK.
➜ Todo o Programa FTS do disco é apagado.

FUNCIONAMENTO
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Controle de Acesso; bloqueio
infantil (DVD e VCD)

Ativação / Desativação da função Child
Lock (Bloqueio Infantil)

1 Com o disco parado, selecione ACCESS CONTROL no

menu de funções usando as teclas 3/4.

2 Digite um código de 4 dígitos criado por você mesmo.

3 Digite o código outra vez para confirmar.

4 Passe para a opção “CHILD LOCK” usando as teclas 3/4

5 Passe para a opção LOCK/UNLOCK usando a tecla 2.

6 Selecione LOCK usando as teclas 3/4.

7 Pressione OK ou 1 para confirmar e em seguida pressione
1 outra vez para sair do menu.
➜ Agora os discos bloqueados não serão reproduzidos.
Eles só poderão ser reproduzidos se for digitado o código
de 4 dígitos.

8 Para desativar a função CHILD LOCK, selecione
UNLOCK.

Observação: A confirmação do código de 4 dígitos é necessária
quando:
– O código for digitado pela primeira vez (veja acima).
– O código for alterado (leia ‘Alteração do código de 4 dígitos’)
– O código for cancelado (leia ‘Alteração do código de 4 dígitos’).

Autorização de discos

¶ Coloque o disco. Leia ‘Colocação de discos’.
➜ A caixa de diálogo ‘child protect’ aparece na tela.
Digite o código de 4 dígitos em ‘Playback Once’ ou
‘Playback Always’. Se você selecionar ‘Playback Once’, o
disco poderá ser reproduzido desde esteja no aparelho e o
aparelho esteja ligado (ON). Se você selecionar ‘Playback
Always’, o disco será considerado “child safe” (autorizado) e
poderá sempre ser reproduzido; mesmo que a função Child
Lock esteja ativada.

Observações:
– A memória do aparelho mantém uma lista de 120 discos
autorizados (‘Child safe’). Um disco é incluído na lista quando
a ‘Playback Always’ é selecionada na caixa de diálogo ‘child
protect’.
– Toda vez que um disco ‘child safe’ (autorizado) é
reproduzido, ele passa para o topo da lista. Quando a lista
estiver cheia, e for um incluído um novo disco, o último disco é
eliminado da lista.
– Os discos DVD de dois lados podem ter uma identificação
distinta para cada lado. Para tornar o disco ‘child safe’
(autorizado), os dois lados têm que ser autorizados.
– Os VCDs de vários volumes podem ter uma identificação
distinta para cada volume. Para que todo o conjunto se torne
‘child safe’ (autorizado), cada volume terá que ser autorizado.

Bloqueio de discos

¶ Coloque o disco. Leia ‘Colocação de discos’.
➜ A reprodução começa automaticamente.

¶ Pressione 9 enquanto o símbolo { estiver aparecendo na
tela.
➜ O símbolo | aparece e agora o disco não poderá mais
ser reproduzido (não autorizado).

Controle de acesso; Controle
familiar (somente DVD)

Os filmes dos discos podem ter cenas não recomendáveis
para crianças. Por isso, os discos podem conter informações
de ‘Controle Familiar’ que se aplicam a todo o disco ou a
determinadas cenas dele. Essas cenas são classificadas de 1
a 8 e no disco existem cenas alternativas mais apropriadas.
A classificação das cenas variam de um país para outro. A
função ‘Controle Familiar’ permite que você evite que seus
filhos assistam determinados filmes ou que determinados
discos sejam reproduzidos com cenas alternativas.

CONTROLE DE ACESSO

Controle de Acesso
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CONTROLE DE ACESSO

Ativação / Desativação da função Parental
Control (Controle Familiar)

1 Com o disco parado, selecione ACCESS CONTROL no
menu de funções usando as teclas 3/4.

2 Digite o código de 4 dígitos. Se necessário, digite o código
outra vez.

3 Passe para a opção ‘Parental Level’ (Nível Familiar) usando
as teclas 3/4.

4 Passe para a opção VALUE ADJUSTMENT (1-8)
usando a tecl 2.

5 Depois use as teclas 3/4 ou o teclado numérico do
controle remoto para selecionar uma classificação de 1 a 8
para o disco colocado no aparelho.

Classificação 0 (é mostrada como ‘_ _’ ):
A função Parental Control não está ativada. O Disco será
reproduzido totalmente.

Classificações de 1 a 8:
O disco contém cenas não recomendadas para crianças. Ao
ser definida uma classificação no aparelho, todas as cenas
com esta mesma classificação ou com uma classificação
mais baixa serão reproduzidas. As cenas com classificação
mais alta não serão reproduzidas, a não ser que o disco
tenha uma cena alternativa. A cena alternativa deverá ter a
mesma classificação ou uma classificação mais baixa. Se não
for encontrada nenhuma cena adequada, a reprodução será
interrompida e o código de 4 dígitos terá que ser digitado.

6 Pressione OK ou 1 para confirmar, e depois pressione 1
novamente para sair do menu.

Country (País)

1 Com o disco parado, selecione ACCESS CONTROL no
menu de funções usando as teclas 3/4.

2 Digite o código de 4 dígitos.

3 Passe para a opção CHANGE COUNTRY usando a
tecla 4.

4 Pressione a tecla 2.

5 Selecione um país usando as teclas 3/4.

6 Pressione OK ou 1 para confirmar, e depois pressione 1
novamente para sair do menu.

Mudança do código de 4 dígitos

1 Com o disco parado, selecione ACCESS CONTROL no
menu de funções usando as teclas 3/4.

2 Digite o código antigo.

3 Passe para a opção CHANGE CODE usando a tecla 4.

4 Pressione a tecla 2.

5 Digite o novo código de 4 dígitos.

6 Digite o código outra vez e confirme pressionando OK.

7 Pressione 1 para sair do menu.

Se esquecer do código de 4 dígitos

1 Pressione 9 para sair da tela ‘Child Protect’.

2 Selecione ACESS CONTROL no menu de funções
usando as teclas 3/4.

3 O código de 4 dígitos pode ser cancelado pressionando 9
quatro vezes na caixa de diálogo ‘Access Control’.

4 Digite depois um novo código (duas vezes!) como descrito
acima (Mudança do código de 4 dígitos).

Controle Familiar - Isenção de
responsabilidade

Este DVD-player é equipado com o sistema CONTROLE
FAMILIAR que deverá ser ativado quando da reprodução
de discos DVD com uma codificação de software específica,
de acordo com normas técnicas adotadas pelo fabricante
do aparelho e indústrias fonográficas.
Observe que o sistema CONTROLE FAMILIAR não
funcionará com um disco DVD que não tenha a respectiva
codificação de software. Observe também que por ocasião
da liberação deste DVD-player, certos aspectos das normas
técnicas não tinham sido definidos pelos fabricantes de
aparelhos e indústrias fonográficas.
Por isso, a Philips não pode garantir o funcionamento do
sistema CONTROLE FAMILIAR e não assume nenhum
compromisso relativo ao acesso indesejado ao conteúdo
do disco. Se tiver dúvida, verifique se o disco está sendo
reproduzido de acordo com suas opções em
CONTROLE FAMILIAR antes de permitir que alguma
criança use o aparelho.
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Antes de solicitar assistência
Se lhe parecer que o DVD-player está com algum defeito, consulte primeiro o roteiro de verificação abaixo. Pode ser que algo
tenha sido esquecido. Em hipótese alguma você deve tentar consertar o aparelho; se o fizer, a garantia será cancelada.

Procure identificar qual é realmente o(s) problema(s). Em seguida, para solucionar o(s) referido(s) problema(s), execute somente
os procedimentos indicados abaixo.

Problema Solução

Falta de energia – Verifique se o cabo de alimentação está ligado corretamente.
– Verifique se há energia na tomada ligando outro aparelho.

Sem imagem – Verifique se o televisor está ligado.
– Verifique a conexão do vídeo.

Imagem distorcida – Verifique se o disco tem impressões digitais e limpe-as com um pano macio
do centro para fora.

– Às vezes pode haver uma pequena distorção da imagem. Isto não é
considerado um problema.

Imagem totalmente distorcida ou – Se a imagem estiver totalmente distorcida ou rolando verticalmente,
sem cor no menu do aparelho verifique se a configuração NTSC/PAL do DVD-player corresponde ao sinal

de vídeo do televisor.
– Se o sinal de vídeo do televisor for NTSC, selecione NTSC no DVD-player.
– Se o sinal de vídeo do televisor for PAL, selecione PAL no DVD-player –

consulte CONFIGURAÇÃO NTSC/PAL.

Imagem distorcida ou em preto e – Formato do disco não corresponde ao sinal de vídeo do televisor (PAL/
branco com DVD ou CD-video NTSC).

Sem som – Verifique as conexões de áudio.
– Se estiver usando um amplificador HiFi, tente outra fonte sonora.

Som distorcido do amplificador HiFi – Certifique-se de que não há nenhuma conexão de áudio na entrada Phono
do amplificador.

Sem som na saída digital – Verifique as conexões digitais.
– Verifique o menu de configurações e certifique-se de que a saída digital está

configurada para ALL ou PCM.
– Verifique se o formato de áudio do idioma selecionado corresponde às

características  do receptor.

O disco não pode ser reproduzido – Verifique se a face impressa do disco está virada para cima.
– Limpe o disco.
– Verifique se o disco tem algum defeito experimentando outro disco.
– Verifique se o disco tem algum defeito, está riscado ou abaulado (não plano).

Tela inicial não é exibida quando – Reinicie a operação do aparelho, desligando e religando-o outra vez.
o disco é retirado – Verifique se o programa exige a colocação de outro disco.

O aparelho não responde ao – Aponte o controle remoto direto para o sensor no painel frontal do
controle remoto aparelho.

– Remove todos os obstáculos entre o aparelho e o controle remoto.
– Verifique ou substitua as pilhas do controle remoto.

As teclas não funcionam – Para reinicializar todas as funções do aparelho, retire o cabo de alimentação
da tomada.

O aparelho não responde a alguns – Provavelmente o disco não permite as operações. Consulte as instruções do
comandos durante a reprodução disco.

O DVD-player não lê discos CDs/DVDs – Use um CD/DVD de limpeza comum para limpar a lente antes de enviar o
DVD-player para conserto.

ANTES DE SOLICITAR ASSISTÊNCIA
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Especificações
SISTEMA DE REPRODUÇÃO
DVD-video
CD-Vídeo e SVCD
CD (CD-R e CD-RW)
DVD-RW

SISTEMA DE LEITURA ÓPTICA
Tipo de laser Semicondutor AlGaAs
Abertura numérica 0,6 (DVD)

0,45 (VCD/CD)
Comprimento de onda 650 nm (DVD)

780 nm (VCD/CD)

FORMATO DO DISCO DVD
Meio Disco Óptico
Diâmetro 12 cm (8 cm)
Tempo de reprodução Uma camada 2,15 h*
(12 cm) Camada dupla 4 h*

Dois lados 4,30 h*
Camada simples
Dois lados 8 h*
Camada dupla

FORMATO DE VÍDEO
Conversor AD 10 bits
Tratamento de sinais Componentes
Compressão Digital MPEG2 para DVD

MPEG1 para VCD

PADRÃO DE TV (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)
Número de linhas 625 525
Reprodução Vários padrões (PAL/NTSC)

DVD
Resolução Horizontal 720 pixels 720 pixels
Resolução Vertical 576 linhas 480 linhas

VCD
Resolução Horizontal 352 pixels 352 pixels
Resolução Vertical 288 linhas 240 linhas

DESEMPENHO DE VÍDEO
Saída de vídeo 1 Vpp para 75 ohm
Saída S-Video Y: 1 Vpp para 75 ohm

C: 0.3 Vpp para 75 ohm
Saída Y PR/CR PB/CB Y: 1 Vpp para 75 ohm

PR/CR PB/CB: 0,7 Vpp para 75 ohm
Mudança de nível de preto On/Off
Mudança de vídeo Esquerda/Direita

FORMATO DE ÁUDIO
Digital MPEG Digital Comprimido

DTS/Dolby Digital
PCM 16, 20, 24 bit

fs, 44.1, 48, 96 kHz
Som Estéreo Analógico
Mistura de 2 canais de áudio DTS multicanal
Mistura Dolby Pro Logic de áudio Dolby Digital multicanal
Decodificação total de áudio surround Dolby Digital e DTS multicanal
Som 3D (TruSurround) para 5.1 canais de som virtuais em 2 alto-falantes

DESEMPENHO DE ÁUDIO
Conversor AD 24 bits
DVD fs 96 kHz 4 Hz – 44 kHz

fs 48 kHz 4 Hz – 22 kHz
CD-video fs 44.1 kHz 4 Hz – 20 kHz
CD fs 44.1 kHz 4 Hz – 20 kHz
Sinal/Ruído (1 kHz) 100 dB
Amplitude Dinâmica (1 kHz) 97 dB
Diafonia (1 kHz) 110 dB
Distorção e Ruído (1 kHz) 88 dB

CONEXÕES
Saída Y Cinch (verde)
Saída PB/CB Cinch (azul)
Saída PR/CR Cinch (vermelho)
Saída S-Video Mini DIN, 4 pinos
Saída de Vídeo Cinch (amarelo)
Saída de Áudio E + D Cinch (branco/vermelho)
Saída Digital 1 coaxial

IEC958 para CDDA / LPCM
IEC1937 para MPEG1/2, Dolby Digital e DTS

GABINETE
Dimensões (L x A x P) 435 x 92 x 320 mm
Peso 4 kg aprox.

FUNÇÕES GERAIS
Parada / Reprodução / Pausa (Stop / Play / Pause)
Avanço Rápido / Retrocesso Rápido (Fast Forward / Fast Backward)
Busca por Tempo (Busca por Tempo)
Avanço / Retrocesso Passo a Passo (Step Forward / Backward)
Câmera Lenta (Slow Motion)
Título / Capítulo / Seleção de Faixa (Title / Chapter / Track Selection)
Pular para próximo / anterior (Skip Next / Previous)
Repetir (Capítulo / Título / Todos) ou (Faixa / Todos)
Repetir A-B
Embaralhar (Shuffle)
Reconhecimento do disco (Scan)
Interface gráfica melhor e mais fácil de usar
Parada de imagem perfeita com filtro multifuncional digital
Zoom (1.33x, 2x, 4x) com melhor imagem
Som 3D (TruSurround)
Indicador de taxa de transmissão (bit rate) de áudio e vídeo

FUNÇÕES DO DVD-player
Seleção multiângulo
Seleção de áudio (1 em 8 idiomas no máximo)
Seleção de legendas (1 em 32 idiomas no máximo)
Conversão de formato da tela (16:9, 4:3 “Letterbox”, 4:3 “Pan Scan”)
Controle familiar e bloqueio de disco
Menu de suporte do disco (menu de títulos e controle de acesso)
Função resume (5 discos) após parada / standby
Programação de títulos/capítulos com FTS

FUNÇÕES PARA CD-video
Controle de reprodução de discos VCD 2.0
Bloqueio de disco
Função resume (5 discos) após parada / standby
Programação de faixas com FTS

FUNÇÕES PARA CD-audio
Indicação de tempo (total / faixa / tempo restante de faixa)
Controle remoto de todas as funções de áudio
Programação com FTS

* tempo de reprodução típico para filmes com 2 idiomas falados e 3 idiomas de
legendas

Especificações sujeitas a alterações sem prévio aviso

ESPECIFICAÇÕES


