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This product is in compliance with the EEE 

zmian technicznych.

Type: Semiconductor laser InGaAIP (DVD), 
AIGaAs (CD)
Wave length: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
Output Power: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW 
(VCD/CD)
Beam divergence: 60 degrees

AIGaAs (CD)
Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)

(VCD/CD)

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék 
megfelel a mûszaki adatokban megadott
értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüleket -
beleértve a hálózati csatlakozót is - csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki
készüléket esőnek  vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap 
garanciát vállal.

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používat’ v mokrom a 
vlhkom prostredí!  Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou!
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dyrektywy 2006/66/WE, których 

odpadami domowymi.

utracie zdrowia.

W niniejszym 
produkcie 
zastosowano 

zabezpieczenia przed kopiowaniem, która jest 

produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Kody regionów

regionów.

Europa

przestrzeni. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji 

elektronicznym.

This product complies with the radio 
interference requirements of the 
European Community. 

na temat wydzielonych punktów 

zamieszkania.

gospodarstwa domowego.

naturalnego oraz utracie zdrowia.

PL
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powoduje uruchomienie szybkiego 

d STOP 
Zatrzymanie odtwarzania

e / / /

OK
Zatwierdzanie wyboru

f

g

h

i ZOOM

obrazu wideo na ekranie telewizora
j

k

l

odtwarzania.
m

n

utworu
o

Rozpoczynanie lub wstrzymywanie 
odtwarzania

p RTN TITLE
Powrót do poprzedniego menu

q

a
Czujnik podczerwieni

b
Otwieranie lub zamykanie kieszeni na 

c
Rozpoczynanie lub wstrzymywanie 
odtwarzania

d
Zatrzymanie odtwarzania

e

f

Opis pilota zdalnego sterowania

a

b SETUP

c  / NEXT 

PL
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Przestroga

Uwaga

elektrycznego.
»

Przygotowanie pilota

3

Przestroga

r MENU

funkcji PBC.

zestawu) do: 
gniazda 

do zestawu) do: 
gniazda 

DIGITAL IN

PL
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Uwaga

Przestroga

3

.

Uwaga

).

MENU.

Uwaga

Ten odtwarzacz DVD jest zgodny zarówno z 
systemem NTSC, jak i systemem PAL. W celu 

SETUP.
Wybierz kolejno  > 

.
3

OK.

Dla telewizorów z systemem 
kolorów NTSC.
Dla telewizorów z systemem 
kolorów PAL.
Telewizor z wieloma systemami 
kolorów.

SETUP

SETUP.
/

3

przycisk .

OK.
SETUP

Uwaga

PL
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Funkcja PBC (sterowanie odtwarzaniem) 

VCD/SVCD.

RTN TITLE.
Naciskaj 

przycisk OK

MENU.

przycisk .
»

przycisk .

, aby 

»

3
.

Uwaga

Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub 

/

wyszukiwania.
, Wolne wyszukiwanie do przodu 

wyszukiwania.

powtarzania odtwarzania.

ZOOM Dopasowanie formatu obrazu do 
ekranu telewizora.

zostanie wyskalowany i dopasowany 
do ekranu telewizora.

MENU

OK.

numer wybranej opcji.

PL
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kompresji (pliki z rozszerzeniem .mp3 lub .wma).

WMA.
»

automatycznie, wybierz utwór, który ma 

przycisk OK.

Uwaga

tylko pierwsza sesja.

nazwa utworu MP3 (w znaczniku ID3) lub nazwa albumu 

odtworzone.

lub .jpg).

»

/  wybierz folder ze 
OK, aby 

3
przycisków /

OK

lub RTN TITLE.

kilkakrotnie przycisk  lub RTN TITLE.

DivX jest cyfrowym formatem multimediów, który 

»

OK.

Uwaga

).

Sterowanie utworem
Odtwórz utwór.

Rozpoczynanie, wstrzymywanie 

STOP 
/ Przechodzenie do poprzedniej lub 

wyszukiwania.
Wybór elementu do odtworzenia.

powtarzania odtwarzania.
Opcje powtarzania odtwarzania 

PL
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6 Rozpocznij odtwarzanie.

lub OK
sekwencyjne.
W przypadku plików audio 

odtwarzanie wybranego pliku.

przycisk  lub OK.

Sterowanie odtwarzaniem

Rozpoczynanie, wstrzymywanie lub 
wznawianie odtwarzania.
Zatrzymywanie odtwarzania

/ Przechodzenie do poprzedniego lub 

w formacie JPEG. 

Uwaga

/
OK, aby 

3 .
»

typu.
/  wybierz folder 

przycisk OK

przycisków /
6  lub OK

odtwarzanie sekwencyjne.

przycisk .

.

Uwaga

zgodnych z formatem JPEG-EXIF, który jest popularnym 
formatem stosowanym w niemal wszystkich cyfrowych 

odtworzone.

/
/

pionie.
ZOOM

obrazu.
Wstrzymanie odtwarzania w trybie 

Zatrzymanie odtwarzania.

formacie MPEG.

/

OK, aby 

3 .
»

typu.
/  wybierz 

OK, aby 

»
folderu.

przycisków /  wybierz plik.

PL
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»

, a 
.

OK

3 OK

OK

Uwaga

dzieci.
 - Bez ograniczenia wieku.
 - Wskazany nadzór rodzicielski.

 - Wskazany nadzór rodzicielski.

opiekuna.

Uwaga

).

Uwaga

SETUP
.

» [UST. 
.

 w celu wybrania opcji, a 
.

3  w celu wybrania 
OK,

SETUP.

PL
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 - Grecki
 - Turecki

Uwaga

 - 10-znakowy kod rejestracji 
generowany losowo.

 - 8-znakowy kod 
generowany podczas dezaktywacji autoryzacji 

, a 
OK.

przycisk OK
3 Zanotuj kod dezaktywacji.

OK
»

zdezaktywowana.

Uwaga

Uwaga

DVD zakodowanych z wykorzystaniem poziomów 
zabezpieczenia rodzicielskiego.

odtwarzania od miejsca ostatniego zatrzymania.

 i .

przycisk OK.

SETUP.

przycisk .
3  w celu wybrania opcji, a 

.
 w celu wybrania 

OK,

SETUP.

PL
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Uwaga

Dolby Digital.

skompresowanym zakresem dynamicznym.

skompresowanym zakresem dynamicznym.

zakresem dynamicznym.

SETUP.

przycisk .
3  w celu wybrania opcji, a 

.
 w celu wybrania 

OK,

SETUP.

SETUP.

.
3  w celu wybrania opcji, a 

.
 w celu wybrania 

OK,

SETUP.

COAXIAL (DIGITAL AUDIO) zestawu.
 - Wybranie tej funkcji 

odbiornik.

nagranej w formacie Dolby Digital.

 - Uaktywnienie funkcji odtwarzania 

odtwarzacza DVD.

PL
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Pilot zdalnego sterowania i baterie

DVD-Video, Video CD/SVCD, CD-Audio, 
CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DivX-CD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD

Liczba linii:
625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)
Odtwarzanie: wielostandardowe (PAL/
NTSC)

Przetwornik C/A obrazu: 12-bitowy, 108 MHz

Cyfrowa kompresja:
DVD/SVCD/VCD/DivX

Przetwornik DA: 24-bitowy, 192 kHz

Zakres dynamiki (1 kHz): > 80 dB

MP3: MPEG L3

Format audio
Cyfrowy: 

MPEG/Dolby Digital: kompresja cyfrowa 
(16-, 20-, 24-bitowy, 44,1, 48, 96 kHz) 
MP3: 96, 112, 128, 256 kb/s oraz zmienne 

44,1, 48 kHz

Dolby Digital do formatu zgodnego z Dolby 
Surround

1 koncentryczne: IEC60958 dla CDDA/
LPCM; IEC61937 dla MPEG 1/2, Dolby 
Digital 

249 x 247 x 54 (mm)
Waga netto: 1,2 kg

Zasilanie 
Zasilanie: 230 V, 50 Hz
Pobór mocy: < 10 W

najpopularniejszemu systemowi stosowanemu w 
danym kraju.

systemie NTSC.

systemie PAL.
 - Dla telewizorów zgodnych zarówno 

z systemem PAL, jak i NTSC.

 - Telewizor 4:3: obraz panoramiczny z 

 - Telewizor panoramiczny: proporcje 
obrazu 16:9.

kolorów obrazu.
 - Oryginalne ustawienie 

kolorów.
 - Jaskrawe ustawienie kolorów.

Przestroga

Uwaga

bez powiadomienia.

PL
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audio.

Odtwarzanie

kompletny.

SETUP.
W menu wybierz kolejno 

 > .

napisy DivX.

AIGaAs (CD)

Moc: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW (VCD/CD)

W przypadku problemów w trakcie korzystania z 

zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/
welcome. 

Nr modelu __________________________
Nr seryjny ___________________________

ponownie.

sterowania.

Skieruj pilota zdalnego sterowania w kierunku 
czujnika podczerwieni (IR) umieszczonego na 

sterowania.

PL
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