
3 Dobrej zabawy

Potrzebujesz pomocy?
Instrukcja obsługi
Patrz instrukcja obsługi dołączona do nagrywarki Philips.

Internet
Aby uzyskać pomoc techniczną, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej 
www.philips.com/welcome.

Rozpoczęcie odtwarzania 

A Odtwarzanie z dysku twardego

Szuflada

USB

Nagrania

Pliki wideo

Muz.

Zdj.

Źródło Zawart.

Dysk HDD

A Naciśnij przycisk HOME.

B Wybierz opcję { Dysk }, a następnie naciśnij przycisk 
 w prawo.

C Wybierz rodzaj zawartości i naciśnij przycisk  w prawo.

D Za pomocą przycisków   wybierz tytuł/plik i 
naciśnij przycisk u, aby rozpocząć odtwarzanie.

B Odtwarzanie z płyty

A Naciśnij i przytrzymaj przycisk STOP, aż do momentu 
wysunięcia się szuflady na płytę. Włóż płytę i zamknij 
szufladę.

B Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję { Szuflada }.  

Dysk

USB 

Tytuł 01

Tytuł 02

Tytuł 03

Tytuł 04 

Tytuł 05

Tytuł 06

Tytuł 07

Tytuł n

Szuflada

Źródło Tytuły

C Za pomocą przycisków   wybierz tytuł/plik i 
naciśnij przycisk u, aby rozpocząć odtwarzanie.
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Skrócona instrukcja 
obsługi

Podłączanie

Konfiguracja

Dobrej zabawy
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Zawartość opakowania

Nagrywarka DVD z dyskiem twardym

Przewód antenowy RF 
(służy do połączenia na-
grywarki z telewizorem)

Pilot zdalnego 
sterowania i 2 baterie

Instrukcja 
obsługi

Kabel Scart

SUBTITLE

INFO SELECT EDIT SCART

AUDIO

PAUSE LIVE TV

Nagrywanie/Kopiowanie na dysk 
twardy 

A Nagrywanie bieżącego programu 
telewizyjnego

A Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie. 
Maksymalna długość nagrania to 6 godzin.

Uwaga  Aby ustawić czas nagrywania, naciskaj przycisk 
REC w celu zwiększania czasu w odstępach 30-
minutowych, aż do maksymalnej wartości wynoszącej 6 
godzin. 

B Aby zatrzymać nagrywanie przed zaplanowaną godziną 
ukończenia, naciśnij przycisk STOP.

B Zaznacz w buforze czasowym 
konkretną zawartość programu 
telewizyjnego, którą chcesz nagrać

23:30

22:13

21:00

Anul. nagr.   Dal. info

A Naciśnij przycisk  w lewo lub  w prawo, aby 
wyszukać scenę, od której chcesz rozpocząć nagrywanie. 

B Naciśnij przycisk REC, aby rozpocząć nagrywanie od 
tego momentu.

Uwaga  Ponowne naciśnięcie Czerwonego 
przycisku spowoduje anulowanie nagrywania.

C Naciśnij przycisk  w prawo, aby wyszukać scenę, na 
której chcesz zakończyć nagrywanie, a następnie naciśnij 
przycisk STOP.

Uwaga  Tytuł zostanie zaznaczony na czerwono, a 
nagrywanie rozpocznie się dopiero po przełączeniu 
nagrywarki w tryb gotowośc.

C Kopiowanie programów 
telewizyjnych z dysku twardego 

A Włóż do nagrywarki płytę DVD do nagrywania.

B Naciśnij przycisk HDD LIST na pilocie zdalnego 
sterowania.

C Wybierz tytuł do skopiowania, a następnie naciśnij 
Zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania, aby 
wybrać opcję { Kopiuj }. 

D Zostaną wyświetlone informacje o tworzeniu kopii płyty. 
Naciśnij ponownie Zielony przycisk, aby rozpocząć 
kopiowanie.

Uwaga  Nie można kopiować nagrań telewizyjnych na 
urządzenie USB.

D Kopiowanie plików z urządzenia 
USB 

Możliwe jest tylko kopiowanie plików danych (MP3, WMA, 
DivX i JPEG) zapisanych w urządzeniu USB na dysk twardy 
nagrywarki oraz na płytę DVD przeznaczoną do nagrywania.

A Podłącz urządzenie USB do portu USB na panelu 
przednim nagrywarki. 

B Naciśnij przycisk USB na pilocie zdalnego sterowania, aby 
wyświetlić menu zawartości. 

C Za pomocą przycisków   wybierz tytuł, który 
chcesz skopiować.

D Naciśnij Zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania, 
aby wybrać opcję { Kopiuj }. 

Msc. doc. kopii

Wybierz miejsce docel. kopii

Na pł.

Na dysk

E Wybierz miejsce docelowe kopiowania i naciśnij przycisk 
OK, aby zatwierdzić.

Uwaga  W przypadku wybrania opcji { Na pł. }, włóż 
do nagrywarki płytę DVD do nagrywania.

F Ponownie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć 
kopiowanie.

E Kopiowanie plików z płyty 
Za pomocą tej nagrywarki nie można kopiować materiałów 
zabezpieczonych przed kopiowaniem.

A Włóż do nagrywarki płytę CD/DVD.

B Naciśnij przycisk HOME i wybierz opcję { Szuflada }.

C Za pomocą przycisków   wybierz tytuł, który 
chcesz skopiować.

D Naciśnij Zielony przycisk na pilocie zdalnego sterowania, 
aby wybrać opcję { Kopiuj }. 

Msc. doc. kopii

Wybierz miejsce docel. kopii

Na USB

Na dysk

E Wybierz miejsce docelowe kopiowania i naciśnij przycisk 
OK, aby zatwierdzić.

Uwaga  Na urządzenie USB można kopiować tylko pliki 
danych.

F Ponownie naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć 
kopiowanie.

C Odtwarzanie z urządzenia USB

A Podłącz urządzenie USB do portu USB.

B Naciśnij przycisk USB, aby wyświetlić listę zawartości.  

Folder 01

Folder 02

Gł.
Wideo

Zdj.

Muz.

Zawart.

C Wybierz rodzaj zawartości i naciśnij przycisk  w prawo.  

D Wybierz plik danych (MP3, WMA, DivX i JPEG) i naciśnij 
przycisk u, aby rozpocząć odtwarzanie.

HDD LIST USB

REC STOP

HOME
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C Podłączanie nagrywarki do 
telewizora i magnetowidu

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

SCART  

 SCART

1 Podłączanie

Przed wykonaniem połączenia
W zależności od rodzaju posiadanych przez użytkownika 
urządzeń i używanej przez niego konfiguracji, należy wybrać 
najodpowiedniejszy sposób połączenia (A lub B lub C).   
Informacje na temat innych możliwych połączeń można również 
znaleźć w dołączonej instrukcji obsługi.

A Podłączanie nagrywarki do telewizora
tylko za pomocą przewodu antenowego

A Odłącz przewód antenowy od telewizora i podłącz go do 
gniazda ANTENNA IN  w nagrywarce. 

B Za pomocą przewodu antenowego RF (w zestawie) połącz 
gniazdo TV-OUT  nagrywarki z wejściowym gniazdem 
antenowym telewizora. 

C Za pomocą przewodu Scart (w zestawie) połącz gniazdo 
EXT1 TO TV nagrywarki z gniazdem wejściowym Scart 
telewizora.

D Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda 
sieciowego.

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

TO VCR

TO TV

A Pozostaw istniejące połączenie Scart pomiędzy 
odbiornikiem telewizji kablowej lub satelitarnej a 
telewizorem.

 Jeśli telewizor posiada tylko jedno złącze Scart, podłącz 
przewód antenowy zamiast przewodu Scart (patrz opcja 
B).

B Za pomocą przewodu Scart (niedołączony do zestawu) 
połącz gniazdo EXT2-TO VCR/SAT nagrywarki z 
gniazdem Scart (TO VCR) odbiornika telewizji kablowej/
satelitarnej.

C Za pomocą przewodu Scart (w zestawie) połącz gniazdo 
EXT1 TO TV nagrywarki z gniazdem wejściowym Scart 
telewizora.

D Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda 
sieciowego.

2 Konfiguracja

Uwaga:
Ta nagrywarka firmy Philips w pełni zastępuje wszystkie funkcje 
magnetowidu. Najpierw należy odłączyć wszystkie przewody 
od magnetowidu.

A Wykonaj czynności dotyczące połączenia A, zanim 
przejdziesz do punktu 2 poniżej.  

B Za pomocą przewodu Scart (niedołączony do zestawu) 
połącz gniazdo EXT2-TO VCR/SAT nagrywarki z 
gniazdem wejściowym Scart magnetowidu.

C Podłącz przewód zasilający nagrywarki do gniazda 
sieciowego.

B Podłączanie nagrywarki i telewizora
do odbiornika telewizji kablowej lub satelitarnej

ANTENNA-INTV-OUT

TO TVEXT1 TO VCR/SATEXT2

HDMI
OUT

CVBS OUT

S-VIDEO OUT
VIDEO OUT

COAXIAL
DIGITAL OUTAUDIO OUT

AUDIO

RL

Antenna

Telewizor (tył)

Telewizor 
(tył)

Nagrywarka firmy Philips 
(tył)

Nagrywarka firmy Philips (tył)

Telewizor 
(tył)

Nagrywarka firmy Philips (tył)

A Wyszukiwanie kanału do odbioru 
sygnału z podłączonego urządzenia

A Naciśnij przycisk STANDBY-ON na nagrywarce.  

B Włącz telewizor.  
Na ekranie telewizora powinno pojawić się menu 
ustawień.

Dansk

Français

Italiano

Nederlands

Norsk

Español

Deutsch

Język menu

EnglishWybierz język. Określa 

język treści wszystkich 

menu ekranowych.

C Jeśli menu ustawień nagrywarki nie jest widoczne, naciskaj 
przycisk zmiany kanałów w dół (lub przycisk AV, SELECT 
bądź °) na pilocie telewizora, aż menu zostanie 
wyświetlone. Będzie to właściwy kanał do odbioru sygnału 
z nagrywarki. 

B Rozpoczęcie wstępnej instalacji
Używając pilota zdalnego sterowania nagrywarki, postępuj 
zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie telewizora, 
aby zakończyć proces instalacji.

A Wybierz żądany język menu, kraj i format obrazu.

Uwaga Aby przejść do następnego ekranu, należy 
nacisnąć Zielony przycisk lub przycisk OK na pilocie 
zdalnego sterowania.

B Naciśnij przycisk OK, aby rozpocząć automatyczne 
wyszukiwanie kanałów analogowych.  

Automat. wyszukiwanie 

kanałów zainstaluje analog. 

i cyfr. kanały. Antena musi 

być podłączona.

Wyszuk. kanał.

Rozp. aut. wysz.

C Po zakończeniu naciśnij Zielony przycisk, aby 
kontynuować.

W celu nagryw. konieczne 

jest ustaw. godz. Format 

godz. - 24h (gg:mm)

Czas

00 00:

D W polu wpisu wprowadź poprawną godzinę i naciśnij 
przycisk OK. Aby kontynuować, naciśnij Zielony przycisk. 
W ten sam sposób wprowadź datę.

E Instalacja została zakończona. Naciśnij Zielony przycisk, 
aby zamknąć menu.

3 Dobrej zabawy

Informacje o buforze czasowym 
(TSB – Time Shift Buffer) 
Po włączeniu nagrywarki wybrany program telewizyjny będzie 
zapisywany w pamięci tymczasowej dysku twardego, noszącej 
nazwę bufora czasowego ‘TSB’. Bufor ‘TSB’ umożliwia 
tymczasowe zapisanie maksymalnie 6 godzin programu 
telewizyjnego.

Naciśnij przycisk INFO, aby wyświetlić pasek bufora 
czasowego.

Teraz

22:04:30

Uwaga  
–  Po naciśnięciu przycisku STANDBY-ON (2) cała 
zawartość paska bufora czasowego zostanie skasowana. 
–  Niebieska dioda LED na nagrywarce świeci, gdy bufor 
czasowy jest aktywny lub podczas odtwarzania nagrania z 
dysku twardego.

 

Oglądanie telewizji — wstrzymanie 
telewizji na żywo
Nagrywarka Philips umożliwia kontrolę nad programem 
telewizyjnym. Można go zatrzymać tak, jakby nadzorowało się 
jego emisję.

A Włącz nagrywarkę w trybie oglądania programu 
telewizyjnego i za pomocą przycisku P +/- wybierz 
program telewizyjny.

B Naciśnij przycisk PAUSE LIVE TV, aby wstrzymać 
oglądanie programu telewizyjnego.

C Naciśnij przycisk PAUSE LIVE TV ponownie, aby 
kontynuować oglądanie programu telewizyjnego.

D Aby powrócić do oglądania programu telewizyjnego, 
naciśnij przycisk LIVE TV.

Funkcje kolorowych 
przycisków programowanych

 Blok. pł. Zabezp.KopiujUsuń

      

Funkcje menu oznaczone kolorami są 
uruchamiane za pośrednictwem 
odpowiadających im kolorowych przycisków 
na pilocie zdalnego sterowania.

Aktualny czas 
odtwarzania

Pozycje wybrane 
do nagrywania

Godzina rozpoczęcia 
programu

Aktualny czas

Antena telewizji 
satelitarnej/ścienne gniazdo 

telewizji kablowej

 (opcja B)

Antenna

Magnetowid (tył)

Informacje dotyczące 
wbudowanego dysku twardego
Dysk twardy nagrywarki może być używany jako odtwarzacz 
Media Jukebox, pozwalający na przechowywanie i odtwarzanie 
programów telewizyjnych, filmów, muzyki oraz plików ze 
zdjęciami.  

Naciśnij przycisk HOME na pilocie zdalnego sterowania, aby 
uzyskać dostęp do danych zapisanych na dysku twardym.

Wybór trybu nagrywania 
Wybór odpowiedniego trybu nagrywania jest ważny z tego 
względu, iż określa on jakość nagrywanego obrazu oraz czas 
nagrywania na dysk twardy.

A Przed rozpoczęciem nagrywania naciśnij przycisk 
OPTIONS na pilocie zdalnego sterowania.  

B Wybierz w menu opcję { Ustaw. } i naciśnij przycisk OK.

C Przejdź do opcji { Nagrywan.} i naciśnij przycisk 
 w prawo.

D Przejdź do opcji { Tryb nagr. } i naciśnij przycisk 
 w prawo.

E Wybierz tryb nagrywania i naciśnij przycisk OK, aby 
potwierdzić.

DVDR3575H / DVDR3577H

HQ (wysoka jakość)

SP (odtwarzanie standardowe)

SPP (odtwarzanie standardowe plus)
LP (odtwarzanie wydłużone)

EP (odtwarzanie rozszerzone)
SLP (odtwarzanie superwydłużone)
SEP (odtwarzanie superrozszerzone)

HDD

(160 GB)

DVD+R

Double Layer
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

23
45
56
68
90
135
180

1 godzina 55 minut
3 godzin 40 minut
4 godzin 35 minut
5 godzin 30 minut
7 godzin 20 minut
11 godzin 05 minut
14 godzin 45 minut

Na dysku twardym lub czystej płycie 
DVD można zapisać nawet kilka godzin 
nagrania.

Tryb nagrywania

DVDR3595H / DVDR3597H

HQ (wysoka jakość)

SP (odtwarzanie standardowe)

SPP (odtwarzanie standardowe plus)
LP (odtwarzanie wydłużone)

EP (odtwarzanie rozszerzone)
SLP (odtwarzanie superwydłużone)
SEP (odtwarzanie superrozszerzone)

HDD

(250 GB)

DVD+R

Double Layer
DVD±R/

DVD±RW

1

2

2.5

3

4

6

8

40
77
96
115
153
230
300

1 godzina 55 minut
3 godzin 40 minut
4 godzin 35 minut
5 godzin 30 minut
7 godzin 20 minut
11 godzin 05 minut
14 godzin 45 minut

Na dysku twardym lub czystej płycie 
DVD można zapisać nawet kilka godzin 
nagrania.

Tryb nagrywania

INFO

HOME

LIVE TV

OPTIONS

PAUSE LIVE TV

Programy zapisane 
w buforze ‘TSB’

dvdr357xh-359xh_58qsg_pol 2_28492   2dvdr357xh-359xh_58qsg_pol 2_28492   2 2007-06-15   10:40:07 AM2007-06-15   10:40:07 AM



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
    /Arial-Black
    /Arial-BlackItalic
    /Arial-BoldItalicMT
    /Arial-BoldMT
    /Arial-ItalicMT
    /ArialMT
    /ArialNarrow
    /ArialNarrow-Bold
    /ArialNarrow-BoldItalic
    /ArialNarrow-Italic
    /ArialUnicodeMS
    /GillAltOneMT
    /GillAltOneMT-Bold
    /GillAltOneMT-Italic
    /GillAltOneMT-Light
    /GillAltOneMT-LightItalic
    /GillSansCE
    /GillSansCE-Bold
    /GillSansCE-BoldItalic
    /GillSansCE-Italic
    /GillSansCE-Light
    /GillSansCE-LightItalic
    /GillSansCyrMT
    /GillSansCyrMT-Bold
    /GillSansCyrMT-BoldInclined
    /GillSansCyrMT-Inclined
    /GillSansCyrMT-Light
    /GillSansCyrMT-LightIncl
    /GillSansDualGreekMT
    /GillSansDualGreekMT-Bold
    /GillSansDualGreekMT-BoldInc
    /GillSansDualGreekMT-Incl
    /GillSansMT
    /GillSansMT-Bold
    /GillSansStd
    /GillSansStd-Bold
    /GillSansStd-BoldCondensed
    /GillSansStd-BoldExtraCond
    /GillSansStd-BoldItalic
    /GillSansStd-Condensed
    /GillSansStd-ExtraBold
    /GillSansStd-ExtraBoldDisp
    /GillSansStd-Italic
    /GillSansStd-Light
    /GillSansStd-LightItalic
    /GillSansStd-LightShadowed
    /GillSansStd-Shadowed
    /GillSansStd-UltraBold
    /GillSansStd-UltraBoldCond
    /GillSansTur
    /GillSansTur-Bold
    /GillSansTur-BoldItalic
    /GillSansTur-Italic
    /GillSansTur-Light
    /GillSansTur-LightItalic
    /HelveticaNeueLTStd-Bd
    /HelveticaNeueLTStd-BdCn
    /HelveticaNeueLTStd-BdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BdEx
    /HelveticaNeueLTStd-BdExO
    /HelveticaNeueLTStd-BdIt
    /HelveticaNeueLTStd-BdOu
    /HelveticaNeueLTStd-Blk
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-BlkCnO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkEx
    /HelveticaNeueLTStd-BlkExO
    /HelveticaNeueLTStd-BlkIt
    /HelveticaNeueLTStd-Cn
    /HelveticaNeueLTStd-CnO
    /HelveticaNeueLTStd-Ex
    /HelveticaNeueLTStd-ExO
    /HelveticaNeueLTStd-Hv
    /HelveticaNeueLTStd-HvCn
    /HelveticaNeueLTStd-HvCnO
    /HelveticaNeueLTStd-HvEx
    /HelveticaNeueLTStd-HvExO
    /HelveticaNeueLTStd-HvIt
    /HelveticaNeueLTStd-It
    /HelveticaNeueLTStd-Lt
    /HelveticaNeueLTStd-LtCn
    /HelveticaNeueLTStd-LtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-LtEx
    /HelveticaNeueLTStd-LtExO
    /HelveticaNeueLTStd-LtIt
    /HelveticaNeueLTStd-Md
    /HelveticaNeueLTStd-MdCn
    /HelveticaNeueLTStd-MdCnO
    /HelveticaNeueLTStd-MdEx
    /HelveticaNeueLTStd-MdExO
    /HelveticaNeueLTStd-MdIt
    /HelveticaNeueLTStd-Roman
    /HelveticaNeueLTStd-Th
    /HelveticaNeueLTStd-ThCn
    /HelveticaNeueLTStd-ThCnO
    /HelveticaNeueLTStd-ThEx
    /HelveticaNeueLTStd-ThExO
    /HelveticaNeueLTStd-ThIt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLt
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCn
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtCnO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtEx
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtExO
    /HelveticaNeueLTStd-UltLtIt
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCn
    /HelveticaNeueLTStd-XBlkCnO
    /MingLiU
    /PCD3symbol
    /PCD4symbol
    /PhilipsPiRoman
    /PMingLiU
    /SimHei
    /SimSun
    /SonyPS-14Segment
    /SonyPS-Arrow
    /SonyPS-Autonumber
    /SonyPS-AutonumCir
    /SonyPS-AV
    /SonyPS-BoxedNega
    /SonyPS-BoxedPosi
    /SonyPS-CircledNega
    /SonyPS-CircledPosi
    /SonyPS-Common
    /SonyPS-Digital
    /SonyPS-Keyboard
    /SonyPS-TV
    /Webdings
    /Wingdings2
    /Wingdings3
    /Wingdings-Regular
    /ZWAdobeF
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 1200
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 1200
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


