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Ürününüzü kaydettirmek ve destek almak için şu adrese gidin:
www.philips.com/support

DVP2980
Sorularınız mı
var? Philips’e
Ulaşın

Kullanım kılavuzu

Güvenlik ve önemli
uyarı
Bu DVD oynatıcıyı kullanmadan önce, tüm
talimatları okuyun ve anladığınızdan emin
olun. Talimatlara uyulmamasından dolayı hasar
meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik
Elektrik çarpması tehlikesi!
• Oynatıcının muhafazasını kesinlikle
çıkarmayın.
• Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle yağmur
veya suya maruz bırakmayın. Ürünün
yakınına asla vazo gibi sıvı içeren nesneler
yerleştirmeyin. Ürünün üzerine ve iç
kısmına sıvı dökülmesi durumunda, derhal
fişini prizden çekin. Yeniden kullanmadan
önce ürünün Philips Müşteri Desteği
tarafından kontrol edilmesini sağlayın.
• Ürünü ve aksesuarlarını kesinlikle çıplak
alev veya doğrudan güneş ışığı gibi ısı
kaynaklarına yakın konuma yerleştirmeyin.
• Ürünün havalandırma deliklerinden veya
diğer deliklerden içeri asla bir şey sokmayın.
• Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının
bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı
yerlerde, kullanıma hazır bir durumda
kalmalıdır.
• Piller (takılı pil paketi veya piller), gün
ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz
bırakılmamalıdır.
• Şimşekli fırtınalarda ürünün fişini prizinden
çıkarın.
• Güç kablosunu çıkartırken, her zaman
fişten tutarak çekin, kablodan çekmeyin.
Kısa devre veya yangın riski!
• Ürününüzü güç çıkışına bağlamadan önce,
şebeke geriliminin ürünün arka kısmında
veya altında belirtilen değerle uyumlu
olduğundan emin olun.

•

Fiş pimlerine baskı uygulamamaya özen
gösterin. Gevşek fiş pimleri kıvılcım
atlamasına veya yangına neden olabilir.

Yaralanma veya üründe hasar oluşması riski
vardır!
• Lazer radyasyonuna maruz kalmamak için
ürünü sökmeyin.
• Disk bölmesinde bulunan optik merceğe
dokunmayın.
• Ürünü veya başka eşyaları güç kablolarının
ya da diğer elektrikli cihazların üzerine
yerleştirmeyin.
• Ürünün 5°C'den düşük sıcaklıklarda
taşınması gerekiyorsa, ürün ambalajını açın
ve ev sinema sistemini prize takmadan
önce oda sıcaklığına kadar ısınmasını
bekleyin.
Aşırı ısınma riski!
• Bu ürünü kesinlikle çevresi kapalı bir yere
monte etmeyin. Havalandırma için ürünün
çevresinde her zaman en az on santimetre
boş alan bırakın. Perdelerin veya başka
eşyaların ürünün havalandırma deliklerini
kapatmasına engel olun.
Kirlenme riski!
• Pil boşsa veya uzaktan kumanda uzun bir
süre kullanılmayacaksa, pilleri çıkarın.
• Piller kimyasal maddeler içerir. Uygun bir
şekilde atılmaları gerekir.
Pilleri yutma tehlikesi!
• Ürün/uzaktan kumanda, yanlışlıkla yutulma
riski taşıyan bozuk para tipi bir pil içerebilir.
Her zaman pili çocukların erişemeyeceği bir
konumda saklayın!
Not
•• Tanımlama ve gerilim değerleri için sistemin arkasında
veya altında bulunan tip plakasına bakın.

•• Herhangi bir bağlantıyı kurmadan veya değiştirmeden
önce, tüm cihazların elektrik priziyle bağlantılarının
kesilmiş olduğundan emin olun.
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Ürününüze özen gösterin
•
•
•

Disk bölmesine diskten başka bir şey
koymayın.
Disk bölmesine eğik veya çizik diskler
koymayın.
Ürünü temizlemek için sadece mikrofiber
bez kullanın.

Çevremizi koruyun
Eski ürün ve pilin atılması

Uyumluluk

Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti
gereksinimlerine uygundur.

Bu cihaz, koruyucu toprak bağlantısı olmayan, çift
yalıtımlı SINIF II cihazdır.

Telif Hakkı
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden
kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve
bileşenler kullanılarak üretilmiştir.

Ürünlerin üzerindeki bu simge, ürünün 2012/19/
EU sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu
anlamına gelir.

Bu simge, ürünün 2013/56/EU sayılı Avrupa
Yönergesi kapsamındaki, normal ev atıklarıyla
birlikte atılamayan piller içerdiği anlamına gelir.
Elektrikli ve elektronik ürünlerin ve pillerin ayrı
olarak toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki
sistem hakkında bilgi edinin. Yerel kuralları takip
edin ve ürün ve pilleri asla normal evsel atıklarla
birlikte atmayın. Eski ürünler ve pillerin doğru
şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
Tek kullanımlık pillerin çıkarılması
Tek kullanımlık pilleri çıkarmak için pil kurulum
bölümüne bakın.
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Bu ürün, Rovi Corporation'a ait ABD patentleri
ve diğer fikri mülkiyet haklarıyla korunan kopya
koruması teknolojisi içermektedir. Tersine
mühendislik veya parçalara ayırma yasaktır.
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Temel oynatma kontrolü
Video seçenekleri
Müzikli slayt gösterisi oynatın.
Tekrar oynatma
Atlayarak oynatma
DivX video oynatma
Ses dosyalarını CD'den USB'ye kaydetme
Philips EasyLink kullanımı

Genel (uyku, bekleme...)
Resim
Ses
Tercih (dil, ebeveyn kontrolü...)

Beklemede güç yönetimi
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1 DVD
oynatıcınızın
kullanılması

Düğme

USB
DISC MENU

Bu ürünü satın aldığınız için tebrikler, Philips'e
hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten
tam olarak yararlanmak için, ürününüzü
www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

OPTIONS

Temel oynatma kontrolü

/

OK
BACK
STOP

/
SUBTITLE
GOTO
AUDIO

VOLUME

REPEAT /
REPEAT A-B

Oynatma esnasında, oynatıcıyı kontrol etmek
için aşağıdaki tuşlara basın.
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İşlem

Oynatıcıyı açar veya bekleme
moduna alır.
USB moduna erişim sağlar
Ana menüye erişim sağlar.
Disk menüsüne erişim veya
çıkış için kullanılır.
Video oynatımı esnasında daha
fazla seçeneğe erişme.
Menülerde gezinme sağlar.
İleri veya geri yavaş oynatır.
Arama hızını değiştirmek için
arka arkaya basın.
Menülerde gezinme sağlar.
Hızlı ileri veya geri sarar.
Arama hızını değiştirmek için
arka arkaya basın.
Seçimi veya girişi onaylar.
Önceki ekran menüsüne
döner.
Oynatmayı durdurur.
Oynatmayı başlatır, duraklatır
ve devam ettirir.
Önceki veya sonraki parçaya,
bölüme ya da dosyaya atlar.
Altyazı dili seçer.
Bir başlığa, bölüme ya da
parçaya atlar.
Ses dili veya kanal seçer.
Görüntüyü TV ekranına sığdırır.
Fotoğrafı yakınlaştırır veya
uzaklaştırır.
Ses seviyesi kontrolünü
etkinleştirin ve daha sonra
/
tuşuna basarak ses
seviyesini değiştirin.
Bir tekrar çalma opsiyonu
seçer.

Tuş

Video seçenekleri
Video oynatırken aşağıdaki seçeneklere erişmek
için
OPTIONS tuşuna basın.
• [Bilgi]: Geçerli oynatma bilgilerini
görüntüler.
• [PBC]: VCD ve SVCD için içerik menüsünü
görüntüler veya atlar.
• [En-boy oranı]: TV ekranına sığacak bir
görüntü formatı seçer.
• [SESİ]: Ses seviyesini değiştirir.
• [Açı]: Videonun görüntüleneceği kamera
açısını seçer.

İşlem

OPTIONS

OK

Müzikli slayt gösterisi oynatın.
Müzikli slayt gösterisi oluşturmak için müzik ve
fotoğrafları aynı anda çalar/oynatır.

1

Bir diskten veya bağlantılı USB depolama
cihazından müzik dosyası oynatmak.

2

gelin.

3

tuşuna basarak fotoğraf dosyalarına

Aynı diskten veya USB'den bir görüntü
seçin ve slayt gösterisini başlatmak için OK
tuşuna basın.

4

Slayt gösterisini durdurmak için
basın.

5

tuşuna

Müziğin oynatılmasını durdurmak için,
tekrar tuşuna basın.

Fotoğraf oynatımı kontrolü
Fotoğraf slayt gösterisi sırasında, oynatımı
kontrol etmek için uzaktan kumandayı kullanın.
Tuş

İşlem

/

Fotoğrafı yatay/dikey olarak
döndürür.
Fotoğrafı saat yönünde/saatin ters
yönünde döndürür.

Bir fotoğrafı renkli veya siyah
beyaz görüntülemek için [Renkli]
tuşunu seçmeye erişim.
Fotoğrafları küçük resim
görünümünde görüntülemek
için [Fotoğraf önizleme] tuşunu
seçmeye erişim.
Fotoğrafı yakınlaştırır veya
uzaklaştırır.
Yakınlaştırma modunda oynatma
duraklatılır.
Oynatmayı başlatır veya devam
ettirir.
Oynatımı durdurur.

Tekrar oynatma
Tekrar oynatma seçeneğini seçmek için oynatma
sırasında REPEAT/REPEAT A-B tuşuna basın,
ardından
/
tuşuna arka arkaya basın.
• Geçerli başlığı, bölümü veya parçayı
tekrarlar.
• Diskteki tüm içeriği veya bir USB depolama
cihazındaki geçerli klasörü tekrarlar.
Belirli bir bölümü tekrar oynatmak için

1
2
3

noktasını başlangıç noktası olarak
seçmek için REPEAT/REPEAT A-B tuşuna
arka arkaya basın.
noktasını bitiş noktası olarak seçmek
için REPEAT/REPEAT A-B tuşuna tekrar
basın.
»» İşaretli bölümün tekrar oynatımı başlar.
Tekrar oynatmayı iptal etmek için [Kapalı]
görüntülenene kadar REPEAT/REPEAT A-B
tuşunu basılı tutun.
Not

•• İşaretli bölümün tekrar oynatımı sadece aynı başlık veya
parça içinde mümkündür.
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Atlayarak oynatma
Belirli bir başlık, bölüm veya parçaya atlayarak
oynatma yapabilirsiniz.

1
2
3
4
5

Oynatma sırasında GOTO düğmesine
basın.
»» Giriş alanı çubuğu görüntülenir.
tuşuna basarak başlık, bölüm veya
parça numarası olan rakamı seçin.
Rakam seçildikten sonra,
/
tuşuna
basarak rakamın konumunu değiştirin.
Gerekirse başlık, bölüm veya parça
numarası girişini tamamlamak için 2. ve 3.
adımları tekrarlayın.
OK düğmesine basın.
»» Oynatım seçili başlık, bölüm veya
parçaya atlar.

Karakter
seti

Diller

[Standart]

İngilizce, Arnavutça, Danca,
Felemenkçe, Fince, Fransızca,
Galce, Almanca, İtalyanca, Kürtçe
(Latin), Norveççe, Portekizce,
İspanyolca, İsveççe ve Türkçe
Arnavutça, Hırvatça, Çekçe,
Felemenkçe, İngilizce, Almanca,
Macarca, İrlandaca, Lehçe,
Romence, Slovakça, Slovence ve
Sırpça
Bulgarca, Beyaz Rusça, İngilizce,
Makedonca, Moldovca, Rusça,
Sırpça ve Ukraynaca
Yunanca

[Orta
Avrupa]

[Kiril]
[Yunanca]
Not

•• Bir USB depolama cihazından DivX DRM korumalı

DivX video oynatma
DivX videolarını bir diskten veya USB depolama
cihazından oynatabilirsiniz.
DivX VOD kodu
• DivX videoları satın almadan ve bu
oynatıcıda oynatmadan önce, DivX VOD
koduyla oynatıcıyı www.divx.com adresine
kaydedin.
• DivX VOD kodunu görüntülemek için:
tuşuna basın ve [Ayar] > [Genel] >
[DivX(R) Vod Kodu] öğesini seçin.
DivX altyazıları
• Bir dil belirlemek için SUBTITLE tuşuna
basın.
• Altyazılar düzgün bir şekilde
görüntülenmiyorsa, DivX altyazısını
destekleyen bir karakter seti seçin. Bir
karakter seti seçmek için: tuşuna basın ve
[Ayar]> [Tercihler]>[DivX Altyazı] öğesini
seçin.
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dosyaları oynatmak için, bu oynatıcıyı HDMI yoluyla
TV'ye bağlayın.
•• Altyazıları kullanabilmek için, altyazı dosyasıyla DivX
video dosyasının aynı isimde olmasına dikkat edin.
Örneğin, DivX video dosyasının adı "movie.avi" ise,
altyazı dosyasının adını "movie.srt" veya "movie.sub"
olarak kaydedin.
•• Bu oynatıcı, aşağıdaki formatlardaki altyazı dosyalarını
oynatabilir: .srt, .sub, .txt, .ssa ve .smi.

Ses dosyalarını CD'den
USB'ye kaydetme
Ses dosyalarını bir ses CD'sinden bir USB
depolama cihazına kaydedebilirsiniz. Ses
dosyaları .mp3 formatında kaydedilir.

1
2
3

Bu oynatıcıya bir USB depolama cihazı
bağlayın.
Diski yerleştirin ve disk oynatımını başlatın.
tuşuna basın ve [MP3 Oluşturma]
öğesini seçin, ardından OK tuşuna basın.
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Kaydı tamamlamak için ekrandaki talimatları
uygulayın.
»» Kayıtlı tüm MP3 dosyalarını kaydetmek
için USB depolama cihazında otomatik
olarak yeni bir klasör oluşturulur.
Not

2 Ayarların
değiştirilmesi
Bu bölüm bu oynatıcının ayarlarını
değiştirmenize yardımcı olur.

•• Kayıt sırasında herhangi bir düğmeye basmayın.
•• DTS CD'ler ve kopya korumalı CD'ler dönüştürülemez.
•• Yazma korumalı veya şifre korumalı USB cihazları,
MP3 dosyalarını depolamak için kullanılamaz.

1
2
3

Philips EasyLink kullanımı
Bu disk oynatıcı, HDMI CEC (Tüketici
Elektroniği Kontrolü) kullanan Philips EasyLink'i
destekler. HDMI yoluyla bağlanmış EasyLink
uyumlu cihazları tek bir uzaktan kumandayla
kontrol edebilirsiniz. Philips, tüm HDMI CEC
cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi
sağlamaz.

1

2
3
4

HDMI CEC uyumlu cihazları HDMI
aracılığıyla bağlayın ve TV ile diğer bağlantılı
cihazlarda HDMI CEC işlemlerini açın
(ayrıntılar için TV'nin veya diğer cihazların
kullanım kılavuzuna bakın).
tuşuna basın.
[Ayar]> [Video] > [HDMI Kurulumu] >
[EasyLink Ayarı] öğelerini seçin.
Seçenekler arasında [Açık] öğesini seçin:
[EasyLink], [Tek Dknş Oyntm] ve [Tek
Dknş Bkltm].
»» EasyLink işlevi açık.

Tek Dokunuşta Oynatma
Bu oynatıcıda bir diski oynatırken, TV otomatik
olarak doğru video giriş kanalına geçer.
Tek Dokunuşta Bekleme Moduna Alma
Bağlantılı bir cihaz (örneğin TV) kendi uzaktan
kumandasıyla bekleme moduna geçirildiği
zaman, bu oynatıcı da otomatik olarak bekleme
moduna geçer.

General
Video
Audio

Disc Lock
OSD Language
Sleep Timer
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

Unlock
English
Off
On
Registration

Preference

Not
•• Gri renkli görünen menü seçeneğini değiştiremezsiniz.
•• [Tercihler] öğesine erişmek için diski durdurun.
•• Önceki menüye dönmek için düğmesine basın.
Menüden çıkmak için

düğmesine basın.

Genel (uyku, bekleme...)
1
2
•

•
•

tuşuna basın.
Genel kurulum seçeneklerine erişmek için
[Ayar] > [Genel] öğesini seçin.
[Disk Kilidi]: Oynatma için bir diski kilitler
veya kilidini açar. Kilitli bir diski oynatmak
için parolanızı girmeniz gerekir: bir rakam
girmek için
tuşuna, bir rakamın
konumunu değiştirmek için
/
tuşuna
basın. Varsayılan parola "136900"dır.
[Ekran Dili]: Ekran menüsü için bir dil seçer.
[Zamanlayıcı]: Oynatıcının otomatik olarak
oynatmadan bekleme moduna geçmesi için
bir süre belirleyin.
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•

•

[Oto. Bekleme]: Otomatik bekleme
modunu etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Etkinleştirildiğinde, 15 dakika boyunca
herhangi bir işlem yapılmazsa (örneğin,
duraklatma veya durdurma modu) bu
oynatıcı otomatik olarak bekleme moduna
geçer.
[DivX(R) Vod Kodu]: DivX® kayıt kodunu
ve kayıt silme kodunu görüntüler.

Ses
1
2
•
•

Resim
1
2
•

•
•
•
•
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düğmesine basın.
Video kurulum seçeneklerine erişmek için
[Ayar] > [Video] öğesini seçin.
[TV Sistemi]: TV'nizle uyumlu olan bir
TV sistemi seçin Bu ayar, varsayılan olarak,
ülkenizde yaygın olarak bulunan TV'lerle
uyumludur.
[En-boy oranı]: TV ekranına sığacak bir
görüntü formatı seçin.
[Renk Ayarı]: Önceden tanımlı bir renk
ayarı seçin veya bir ayarı özelleştirin.
[HD JPEG]: HDMI bağlantısı yoluyla yüksek
çözünürlüklü görüntüleri görüntülemek için
bu özelliği etkinleştirin.
[HDMI Kurulumu]: HDMI bağlantısı için
ayarlayın.
• [Çözünürlük]: Yüksek çözünürlüklü
videolar için bir çözünürlük seçin.
• [HDMI Derin Renk]: Videonun Derin
Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin
bu özelliği desteklemesi durumunda,
daha fazla renk ayrıntısı olan canlı
görüntüler yaratın.
• [Gnş Ekr Frmt]: Geniş ekran videolar
için bir görüntü formatı seçin.
• [EasyLink Ayarı]: Ayrıntılar için bkz.
"DVD oynatıcınızın kullanılması" >
"Philips EasyLink'in kullanılması".
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•
•
•
•
•

düğmesine basın.
Ses kurulum seçeneklerine erişmek için
[Ayar] > [Ses] öğesini seçin.
[Anolog Çıkış]: Bu oynatıcı AUDIO OUT
L/R konektörleri yoluyla bağlandığı zaman,
ses çıkışı için bir ses formatı seçer.
[Dijital Ses]: Bu oynatıcı COAXIAL
konektörü yoluyla bağlandığı zaman, ses
çıkışı için bir ses formatı seçer.
• [Dijital Çıkış]: Dijital çıkış tipi seçer:
[Kapalı] - Dijital çıkışı devre dışı bırakır;
[Hepsi] - Çok kanallı ses formatlarını
destekler; [PCM Sadece] - İki kanallı
ses sinyaline düşük uyarlama yapar.
• [LPCM Çıkışı]: LPCM (Doğrusal Darbe
Kodu Modülasyonu) çıkış örnekleme
hızı seçer. Örnekleme hızı ne kadar
yüksekse kalite de o kadar yüksektir.
[LPCM Çıkışı] yalnızca [Dijital Çıkış]
altında [PCM Sadece] seçildiğinde
etkinleştirilir.
[HDMI Audio]: HDMI bağlantısı yoluyla
ses çıkışının etkinleştirilmesi veya devre dışı
bırakılması.
[Ses Senk]: Ses çıkışı için gecikme süresini
video oynatımına uyacak şekilde ayarlar.
[SESİ]: Ses seviyesini değiştirir.
[Ses Modu]: Önceden ayarlanmış bir ses
efekti seçer.
[Gece Modu]: Sessiz veya tam dinamik sesi
seçer. Gece modu, yüksek ses seviyesini
azaltır ve (konuşma gibi) yumuşak seslerin
seviyesini artırır.
Not

•• Gece modu sadece Dolby Digital kodlu DVD
disklerinde bulunur.

Tercih (dil, ebeveyn
kontrolü...)
1
2
•
•
•
•

•
•

•
•
•

3 Yazılım
güncelleme

düğmesine basın.
Tercih kurulum seçeneklerine erişmek için
[Ayar] > [Tercihler] öğesini seçin.
[Ses]: Video için bir ses dili seçer.
[Altyazı]: Video için bir altyazı dili seçer.
[Disk Menü]: Video diski için menü dili
seçer.
[Ebeveyn Kntrl]: Derecelendirilerek
şifrelenmiş olan disklere erişimi kısıtlar.
Kısıtlama seçeneklerine erişmek için
"136900" girin: Şifre alanı vurgulandığında,
giriş kademesi girmek için OK tuşuna,
bir rakam seçmek için
tuşuna ve
bir rakamın konumunu değiştirmek için
/
tuşuna basın.
[PBC]: VCD ve SVCD için içerik menüsünü
görüntüler veya atlar.
[Şifre]: Erişimi kısıtlanmış bir diski oynatmak
için bir parola belirler veya parolayı
değiştirir. Bir parolanız yoksa veya parolanızı
unuttuysanız, "136900" girin
[DivX Altyazı]: DivX videonuzun altyazısını
destekleyen bir karakter seti seçin.
[Sürüm Blg]: Bu oynatıcının yazılım
sürümünü görüntüler.
[Varsayılan]: [Disk Kilidi], [Ebeveyn Kntrl]
ve [Şifre] dışındaki bütün ayarları varsayılan
fabrika ayarlarına sıfırlayın.

Not
•• Güç kaynağı, yazılımın güncellenmesi sırasında
kesilmemelidir.

Güncellemeleri kontrol etmek için, bu
oynatıcının yazılım sürümünü Philips web
sitesinde bulunan en güncel yazılım sürümü ile
(varsa) karşılaştırın.

1
2
3
4

5

düğmesine basın.
[Ayar] > [Tercihler] > [Sürüm Blg]
seçeneklerini seçin ve ardından OK tuşuna
basın.
Model adını ve yazılım sürümünün
numarasını yazın.
Model adını ve yazılım sürümünün
numarasını kullanarak en yeni
yazılım sürümünü kontrol etmek için
www.philips.com/support adresini ziyaret
edin.
Yazılım güncellemesini tamamlamak için
web sitesinde verilen yazılım yükseltme
talimatlarına başvurun.

Not
•• Eğer tercih ettiğiniz dil; disk dili, ses veya altyazı olarak

mevcut değilse, menü seçeneklerinden [Diğer] öğesini
seçip bu kullanıcı kılavuzunun sonunda yer alan 4 haneli
dil kodunu girebilirsiniz.
•• Sınıflandırma düzeyleri ülkeye göre değişir. Bütün
disklerin oynatılmasına izin vermek için, [8 Yetişkin]
öğesini seçin.

TR
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4 Özellikler
Not

•

•

•• Teknik özellikler bildirimde bulunmaksızın değiştirilebilir

Bölge kodu
Bu oynatıcı, aşağıdaki bölge kodlarına sahip
diskleri oynatabilir.
DVD bölge kodu

Ülkeler

Avrupa

Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar
• DVD, DVD Video, VCD, SVCD, Ses CD'si
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW,
DVD+R/-R DL (Çift Katmanlı), CD-R/-RW
(Maksimum 199 klasör ve 9999 dosya)
• USB depolama aygıtı
Dosya formatı
• Video: avi, .divx, .xvid
• Ses: .mp3, .wma
• Görüntü: .jpg, .jpeg
USB
• Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
• Destek sınıfı: USB Yığın Depolama Sınıfı
• Dosya sistemi: FAT16, FAT32, NTFS
• Maksimum albüm/klasör sayısı: 199
• Maksimum parça/başlık sayısı: 9999
• USB bağlantı noktası: 5V , 500 mA
• Destek USB HDD (Sabit Disk Sürücüsü):
Harici bir güç kaynağı gerekebilir
Video
• Sinyal sistemi: PAL, NTSC, Multi
• Video çıkışı: 1 Vp-p (75 ohm)
• HDMI çıkış: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p,
1080i, 1080p, Auto
Ses
• Analog çıkış: 2 Vrms (47 k Ohm)
• Dijital çıkış: 0,5 Vp-p (75 Ohm)
• Koaksiyel
• HDMI çıkışı
8
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Örnekleme frekansı:
• MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz,
44,1 kHz 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Sabit bit hızı:
• MP3: 8 kbps - 320 kbps
• WMA: 64 kbps - 192 kbps

Ana ünite
• Boyutlar (D x Y): 180 x 53,5 (mm)
• Net Ağırlık: 0,59 kg
Güç
• Güç kaynağı değeri: 220-240 V~, 50-60 Hz
• Güç tüketimi: 11 W
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W
Birlikte verilen aksesuarlar
• Uzaktan kumanda ve tek pil
• AV kablosu
• Hızlı başlangıç kılavuzu
Lazer özellikleri
• Tip: Yarı iletken lazer InGaAIP (DVD),
AIGaAs (CD)
• Dalga boyu: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
• Çıkış Gücü: 7,0 mW (DVD),
10,0 mW (VCD/CD)
• Işın yayılımı: 60 derece

Beklemede güç yönetimi
•

•

Ürün, 15 dakika boyunca işlem
yapılmadığında otomatik olarak bekleme
moduna veya ağa bağlı bekleme moduna
geçer.
Bekleme modunda veya ağa bağlı bekleme
modunda güç tüketimi 0,5 W değerinin
altındadır.

5 Sorun giderme
Garantinin geçerliliğini korumak için oynatıcıyı
kendi olanaklarınızla onarmaya çalışmayın.
Bu oynatıcıyı kullanırken sorunla karşılaşırsanız,
servis talep etmeden önce aşağıdaki
noktaları kontrol edin. Sorun çözülemiyorsa,
www.philips.com/support adresinden
oynatıcınızı kaydedin ve destek alın.
Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu oynatıcının
seri ve model numaraları istenir. Model numarası
ve seri numarası oynatıcınızın arkasındadır.
Numaraları buraya yazın:
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________
Görüntü yok.
• TV video giriş kanalı doğru seçilmemiş
(TV'nin kullanıcı kılavuzuna bakın).
HDMI bağlantısında görüntü yok.
• Eğer bu oynatıcı, yetkisiz bir görüntüleme
cihazına bağlanmışsa, ses/video sinyali çıkamaz.
• Eğer HDMI kablosu arızalıysa, yeni bir
HDMI kablosuyla değiştirin.
• Eğer HDMI video çözünürlüğü ayarını
değiştirdiyseniz, varsayılan moda dönün.
TV'den ses çıkışı yok.
• Bu oynatıcı ile TV arasındaki ses kablolarının
doğru biçimde bağlanmış olduğundan emin
olun.
DivX video oynatımı sırasında ses yok.
• Ses kodları desteklenmiyordur.
HDMI bağlantısında ses yok.
• Eğer bağlanan cihaz HDCP uyumlu değilse
veya yalnızca DVI uyumluysa, HDMI
çıkışından herhangi bir ses duyulmaz.
• [HDMI Audio] öğesinin [Açık] olarak
ayarlandığından emin olun.
Bağlanan harici ses cihazının hoparlörlerinden
ses çıkışı olmuyor (örneğin, stereo sistem,
amplifikatör alıcısı).
• Ses kablolarının veya koaksiyel kablonun
doğru biçimde bağlandığından emin olun.

•

Ses girişi kaynağını düzeltmek için harici ses
cihazına geçin.

Disk okunamıyor.
• Bu oynatıcının diski desteklediğinden emin
olun (bkz. "Teknik özellikler" > "Çalınabilen/
oynatılabilen ortamlar").
• Kaydedilmiş disklerde diskin
sonlandırıldığından emin olun.
USB depolama cihazı okunamıyor.
•• USB depolama cihazı formatının bu
oynatıcıyla uyumlu olduğundan emin olun
(bkz."Özellikler" > "USB").
•• USB depolama cihazındaki dosya sisteminin
bu oynatıcı tarafından desteklendiğinden
emin olun (bkz."Özellikler" > "USB").
Dosyalar görüntülenemiyor veya okunamıyor.
• Dosya veya klasör sayısının bu oynatıcının
desteklenen limitini aşmadığına emin olun
(maksimum 9999 dosya veya 199 klasör).
• Bu oynatıcının bu dosyaları
desteklediğinden emin olun (bkz. "Teknik
özellikler" > "Dosya formatı").
DivX video dosyaları oynatılamıyor.
•• DivX video dosyasının tam olduğundan
emin olun.
•• Dosya uzantısının doğru olduğundan emin
olun.
•• Bir USB depolama cihazından DivX DRM
korumalı dosyaları oynatmak için, bu
oynatıcıyı HDMI yoluyla TV'ye bağlayın.
DivX altyazıları düzgün görüntülenmiyor.
•• Altyazı dosyasıyla DivX video dosyasının
adlarının aynı olduğundan emin olun.
•• Altyazı dosyasının bu oynatıcı tarafından
desteklenen bir uzantı adına sahip olduğundan
emin olun (.srt, .sub, .txt, .ssa, or .smi).
•• Altyazıyı destekleyen karakter setini seçin
(bkz. "DVD oynatıcınızın kullanılması" >
"DivX videoları").
EasyLink özelliği çalışmıyor.
• Oynatıcının Philips marka EasyLink TV'ye
bağlı olduğundan ve EasyLink seçeneğinin
açık olduğundan emin olun (bkz. "DVD
oynatıcınızın kullanılması" > "Philips
EasyLink'in kullanılması").
TR
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This DivX Certified® device has passed
rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register
your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of
your device setup menu.
DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® and
associated logos are trademarks of DivX, LLC
and are used under license.
DivX Ultra® Certified to play DivX® video with
advanced features and premium content.

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition
Multimedia Interface are trademarks or
registered trademarks of HDMI licensing LLC in
the United States and other countries.

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

'DVD Video' is a trademark of DVD Format/
Logo Licensing Corporation.

CLASS 1
LASER PRODUCT
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