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  Bu ürün, Avrupa Birli�i radyo paraziti 
gereksinimlerine uygundur.
  Bu ürün �u yönergelerin ve ilkelerin 
gereklilikleriyle uyumludur: 2006/95/EC, 
2004/108/EC

     A�amal� Tarama Hakk�nda
    

  Tüketiciler tüm yüksek çözünürlüklü 
televizyonlar�n bu ürünle tamamen uyumlu 
olmad���n� ve görüntüde baz� kusurlar 
olabilece�ini unutmamal�d�r. 525 veya 625 
a�amal� tarama görüntü sorunlar� ortaya 
ç�kt���nda, kullan�c�lara ba�lant�y� ‘standart 
çözünürlük’ ç�k��� �eklinde de�i�tirmesi önerilir. 
TV setimizin 525p ve 625p modeli bu DVD 
oynat�c�yla uyumlulu�u hakk�nda sorular�n�z 
varsa, lütfen mü�teri servis merkezimizle 
ileti�im kurun.

     Geri dönü�üm

   
  Ürününüz, geri dönü�üme tabi tutulabilen 
ve yeniden kullan�labilen, yüksek kalitede 
malzeme ve parçalardan tasarlanm�� ve 
üretilmi�tir.
  Çarp� i�aretli tekerlekli çöp kutusu i�aretli 
etiket yap��t�r�lm�� ürün, söz konusu ürünün 
2002/96/EC say�l� Avrupa Yönergesi 
kapsam�nda oldu�u anlam�na gelir.

         1 Önemli

    Güvenlik ve önemli uyar�

 Uyar�

 A��r� �s�nma riski! DVD player’yi kitapl�k gibi kapal�  •
alanlara monte etmeyin. Havaland�rma için DVD 
player’nin çevresinde her zaman en az 10 cm (dört 
inç) bo� alan b�rak�n. DVD player’nin havaland�rma 
aç�kl�klar�n�n asla perde veya ba�ka nesneler 
taraf�ndan kapat�lmad���ndan emin olun.
  DVD player’yi, uzaktan kumanday� veya pilleri asla  •
ç�plak alevlerin veya do�rudan güne� ���n� dahil di�er 
�s� kaynaklar�n�n yak�n�na yerle�tirmeyin.
  Bu DVD player ürününü sadece iç mekanlarda  •
kullan�n. Bu DVD player ürününü su, nem ve s�v� dolu 
nesnelerden uzak tutun.
  Bu DVD player ürününü hiçbir zaman di�er elektrikli  •
ekipmanlar�n üzerine koymay�n.
  �im�ekli f�r t�nalarda bu DVD player ürününden uzak  •
durun.
  Ana �ebeke � �inin veya cihaz ba�lant�s�n�n ba�lant�  •
kesme cihaz� olarak kullan�ld��� yerlerde, ba�lant� 
kesme cihaz� kullan�ma haz�r bir durumda kalmal�d�r.
  Aç�k kald���nda görülebilen ve görülemeyen lazer  •
yay�l�r. I���a maruz b�rakmay�n.

    �ebeke sigortas� (sadece �ngiltere) 
  Bu DVD player ürününde onaylanm�� bir � � 
bulunmaktad�r. �ebeke sigortas�n� de�i�tirmek 
gerekti�inde bu, � � üzerinde belirtilenle 
ayn� de�erde (örne�in 10A) bir sigortayla 
de�i�tirilmelidir.
    1 Sigorta kapa�� ve sigortay� ç�kar�n. 
    2 Yeni sigorta BS 1362 ile uyumlu ve ASTA 

onay i�aretini ta��yor olmal�d�r. Sigortan�n 
kaybedilmesi durumunda do�ru tip 
sigortay� bulmak için bayiinizle ileti�im 
kurun. 

    3 Sigorta kapa��n� geri tak�n.
    EMC direkti� ne uygunlu�u korumak amac�yla 
bu ürün üzerindeki elektrik � �i elektrik 
kablosundan ayr�lmamal�d�r.
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Telif hakk� uyar�s�

    
  Bu ürün, Macrovision Corporation’a ve di�er 
hak sahiplerine ait belirli ABD patentleri ve 
di�er � kri mülkiyet haklar� ile korunan telif 
hakk� koruma teknolojisi içerir. Bu telif haklar� 
koruma teknolojisinin kullan�m� Macrovision 
Corporation taraf�ndan onaylanmal�d�r ve 
Macrovision Corporation taraf�ndan aksine 
izin verilmedikçe, sadece ev ve di�er k�s�tl� 
görüntüleme kullan�mlar� içindir. Tersine 
mühendislik veya parçalara ay�rma yasakt�r.
      

   �ngiltere’de telif hakk� 
  Materyal kayd� ve oynat�m� için izin gerekebilir. 
Bkz. Telif Hakk� Kanunu 1956 ve Sanatç�lar�n 
Korunmas� Kanunlar� 1958 - 1972.

      Tescilli marka uyar�s�
     

   

   
  Dolby Laboratories lisans�yla üretilir. Dolby 
ve çift D simgesi, Dolby Laboratories’in ticari 
markalar�d�r.
    

   

    
  Windows Media ve Windows logosu, 
Microsoft Corporation’un Amerika Birle�ik 
Devletleri ve/veya di�er ülkelerdeki ticari 
markalar� ya da tescilli ticari markalar�d�r.

   
  Asla ürünü di�er evsel at�klarla birlikte atmay�n. 
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin 
toplanmas� ile ilgili yerel kurallar hakk�nda bilgi 
edinin. Eskiyen ürününüzün at�k i�lemlerinin 
do�ru biçimde gerçekle�tirilmesi, çevre ve 
insan sa�l��� üzerinde olumsuz etkilere yol 
aç�lmas�n� önlemeye yard�mc� olur.

    Ürününüz, 2006/66/EC say�l� Avrupa 
Yönergesi kapsam�nda olan ve normal evsel 
at�klarla birlikte at�lmayan piller içerir.
  Lütfen pillerin ayr� toplanmas�yla ilgili yerel 
kurallar hakk�nda bilgi edinin. Pillerin at�k 
i�lemlerinin do�ru biçimde gerçekle�tirilmesi, 
çevre ve insan sa�l��� üzerinde olumsuz 
etkilere yol aç�lmas�n� önlemeye yard�mc� olur.
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     Bölge kodlar�
  A�a��daki bölge kodlar�na sahip diskleri 
oynatabilirsiniz.

  DVD bölge kodu   Ülkeler

   Avrupa

   Rusya

       2 DVD player 
ürününüz

  Bu ürünü sat�n ald���n�z için tebrikler, Philips’e 
ho� geldiniz! Philips taraf�ndan sunulan destek 
hizmetlerinden tam olarak faydalanabilmek için 
lütfen ürününüzü www.philips.com/welcome 
adresinde kaydettirin.
   
Bu DVD player, ses ve görüntüye hayat verir. 
Görüntü kalitesinden kesinlikle ödün vermeden, 
dijital foto�ra� ar dahil olmak üzere hemen 
hemen tüm disk biçimlerini oynat�r.

     Önemli özellikler
    Ekrana S��d�rma 
  Filmleri her TV’de tam ekranda izleyin.
      

   A�amal� tarama komponent video 
  Standart çözünürlü�ün s�n�rlar�n� zorluyor ve 
TV’de DVD izleme key� ni daha da art�ran, 
� lm benzeri daha yüksek görüntü kalitesi sunar. 
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         Uzaktan kumanda

    
    a    ( Bekleme-Aç�k )

    DVD player ürününü açar veya • 
bekleme moduna geçer.

      b    ( Aç/Kapat )
    Disk bölümünü açar veya kapat�r.• 

      c  DISC MENU 
    Disk menüsüne eri�ir veya menüden • 
ç�kar. 
    VCD ve SVCD için, PBC (oynatma • 
kontrolü) modunda PBC’yi açar veya 
kapat�r.
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      Ürün hakk�nda genel bilgiler

    Ana ünite

    
    a    ( Bekleme-Aç�k )

    DVD player ürününü açar veya • 
bekleme moduna geçer.

      b  Disk bölmesi 

    c  Gösterge paneli 

    d    ( Aç/Kapat )
    Disk bölümünü açar veya kapat�r.• 

      e    ( Oynat/Duraklat )
    Disk oynatmay� ba�lat�r, duraklat�r • 
veya devam ettirir.
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m  AUDIO 
    Bir diskteki konu�ma dilini veya • 
kanal�n� seçer. 

      n    ( Durdur )
    Disk oynat�m�n� durdurur.• 

      o    ( Oynat/Duraklat )
    Disk oynatmay� ba�lat�r, duraklat�r • 
veya devam ettirir.

      p     INFO 
    Diskler için geçerli durumu ya da disk • 
bilgilerini görüntüler.
    Slayt gösterileri için foto�raf • 
dosyalar�n� küçük resim olarak 
görüntüler.

      q  OK 
    Bir giri� veya seçimi onaylar.• 

      r  SETUP 
    Ayarlar menüsüne eri�ir veya • 
menüden ç�kar.

d          ( Gezinme dü�meleri )
    Menülerde gezinmenizi sa�lar.• 
    H�zl� ileri (sa�) veya h�zl� geri • 
(sol) arama yapar. Arama h�z�n� 
de�i�tirmek için arka arkaya bas�n.
    Yava� ileri (yukar�) ve yava� geri • 
(a�a��) arama yapar. Arama h�z�n� 
de�i�tirmek için arka arkaya bas�n.

      e     BACK 
    Önceki menüye geri döner.• 
    DVD için, ba�l�k menüsünde • 
gezinmenizi sa�lar.
    VCD sürüm 2.0 veya PBC fonksiyonu • 
aç�k SVCD için, menüye döner.

      f      /   ( Önceki/Sonraki )
    Önceki yada sonraki ba�l��a, bölüme • 
veya parçaya atlar.
    H�zl� geri veya h�zl� ileri arama için • 
bas�l� tutun.

      g    ( Sessiz )
    Ses ç�k���n� kapat�r veya tekrar açar.• 

      h  Say�sal dü�meler 
    Oynatacak bir ö�e seçer.• 

      i  SUBTITLE 
    Bir diskteki altyaz� dilini seçer.• 

      j     ZOOM 
    Resim format�n� TV ekran�na s��d�r�r.• 
    Bir görüntüyü yak�nla�t�r�r veya • 
uzakla�t�r�r.

      k  REPEAT 
    Çe�itli tekrarlama modlar� aras�nda • 
geçi� yapar.

      l  REPEAT A-B 
    Tekrar oynat�m için bir bölüm seçer • 
veya tekrarlama modunu kapat�r.
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      Seçenek 1: Komponent video • 
soketlerinden ba�lant� (standart TV veya 
A�amal� Tarama TV için).
    Seçenek 2: Scart soketinden ba�lant� • 
(standart TV için).
    Seçenek 3: Video (CVBS) soketinden • 
ba�lant� (standart TV için).

 Not

 Bu DVD player cihaz�n� do�rudan bir televizyona  •
ba�lamal�s�n�z.

     Seçenek 1: Komponent video 
soketlerinden ba�lant�

    
    1 Bu DVD player ürünündeki  Y Pb Pr  

soketlerini TV’deki video giri� soketlerine 
ba�lamak için komponent video kablolar� 
(birlikte verilmez) kullan�n.

    A�amal� tarama özellikli bir TV • 
kullan�yorsan�z, a�amal� tarama 
modunu açabilirsiniz.

 �pucu

 TV’deki komponent video giri� soketleri Y Pb/Cb  •
Pr/Cr veya YUV olarak etiketlenmi� olabilir.
  Bu ba�lant� türü, iyi bir görüntü kalitesini sa�lar. •

Pb
COMPONENT 

VIDEO IN

YPr

Pb

COMPONENT VIDEO OUT
Y Pr

           3 Ba�lant�
   DVD player ürününüzü kullanmak için a�a��daki 
ba�lant�lar� yap�n.
    

   Temel ba�lant�lar: 
    Video• 
    Ses• 

        

   �ste�e ba�l� ba�lant�lar: 
    Sesi di�er cihazlara yönlendirme:• 

    Dijital ampli� katör/al�c�• 
    Analog stereo sistemi• 

 Not

 Tan�t�m bilgileri ve güç nominal kapasiteleri için  •
ürünün arkas�nda veya alt�nda bulunan tip plakas�na 
ba�vurun.
  Herhangi bir ba�lant�y� kurmadan veya de�i�tirmeden  •
önce tüm cihazlar�n elektrik priziyle ba�lant�lar�n�n 
kesilmi� oldu�undan emin olun.

 �pucu

Bu ürünü TV’nize ba�lamak için gereksinimlerinize  •
uygun olarak piyasada bulunabilen farkl� türde 
konektörler kullan�labilir. Ürününüz ba�lant�s�nda 
size yard�mc� olabilecek kapsaml� bilgiler içeren 
etkile�imli k�lavuzu www.connectivityguide.philips.
com adresinde bulabilirsiniz.

     Video kablolar� ba�lant�s�
   Disk oynat�m�n� izlemek için bu DVD player 
ürününü televizyonunuza ba�lay�n. TV’nin 
destekleyebilece�i en iyi video ba�lant�s�n� 
seçin.
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      Ses kablolar� ba�lant�s�
   TV’den ses ç�k��� almak için DVD player 
ürününün sesini TV’ye ba�lay�n.

      
      1 Bu DVD player ürünündeki  AUDIO 

OUT L/R  soketlerini TV’deki ses giri� 
soketlerine ba�lamak için ses kablolar� 
(birlikte verilmez) kullan�n.

        Sesi di�er cihazlara 
yönlendirme
  Sesi zenginle�tirmek için bu DVD player 
ürününden gelen sesi di�er cihazlara yönlendirin.

    Dijital ampli� katör/al�c� ba�lant�s�

    
    1 Bu DVD player ürünündeki  COAXIAL/

DIGITAL OUT  soketi ile cihazdaki 
KOAKS�YEL/D�J�TAL giri� soketi aras�na 
bir koaksiyel kablo (birlikte verilmez) 
ba�lay�n.

AUDIO IN

DIGITAL IN

COAXIAL

DIGITAL
OUT

     Seçenek 2: Scart soketinden ba�lant�

   
    1 Bu DVD player ürünündeki  TV OUT  

soketi ile TV’deki scart giri� soketi aras�na 
bir scart kablosu (birlikte verilmez) 
ba�lay�n.

 �pucu

 Bu ba�lant� türü, iyi bir görüntü kalitesini sa�lar. •

     Seçenek 3: Video (CVBS) soketinden 
ba�lant�

   
    1 Bu DVD player ürünündeki  VIDEO OUT  

soketi ile TV’deki video giri� soketi aras�na 
bir kompozit video kablosu (birlikte 
verilmez) ba�lay�n.

 �pucu

 TV’deki video giri� soketi A/V IN, VIDEO IN,  •
COMPOSITE veya BASEBAND olarak etiketlenmi� 
olabilir. 
  Bu ba�lant� türü, standart görüntü kalitesi sa�lar. •

VIDEO IN

TR
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Güç ç�k��� ba�lant�s�

 Uyar�

 Ürüne hasar verme riski! Güç kayna�� geriliminin  •
DVD player ürününün arkas�nda veya alt�nda 
belirtilen gerilime kar��l�k geldi�inden emin olun.

  
    1 Güç kablosunu prize ba�lay�n.

    DVD player ürünü kullan�m için  »
ayarlanmaya haz�rd�r.

 �pucu

 Ses ç�k���n� optimum hale getirebilirsiniz, (ayr�nt�l� bilgi  •
için bkz. ‘Ayarlar�n yap�lmas� ‘ -  [SES AYAR SAYFASI]  
>  [Dijital Ç�k��] ).

     Analog stereo sistem ba�lant�s�

    
    1 Bu DVD player ürünündeki  AUDIO 

OUT L/R  soketlerini cihazdaki ses giri� 
soketlerine ba�lamak için ses kablolar� 
(birlikte verilmez) kullan�n.

        

AUDIO IN
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Menüde gezinme

    
      1 Uzaktan kumanday� do�rudan bu DVD 

player ünitesindeki uzaktan kumanda 
sensörüne yöneltin ve istedi�iniz 
fonksiyonu seçin.

    2 Ekran menülerinde gezinmek için uzaktan 
kumanda üzerinde bulunan a�a��daki 
dü�meleri kullan�n.

 Dü�me  ��lem
     Yukar� veya a�a�� hareket 

eder.
     Sola veya sa�a hareket 

eder.
  OK  Seçimi onaylar.

   Say� girer

      

          4 Ba�lang�ç

    Uzaktan kumandan�n 
haz�rlanmas�

     
      1 Basarak pil bölmesinin kapa��n� aç�n.
    2 2 adet AAA tipi pili, gösterilen �ekilde 

kutuplar� do�ru olarak (+/-) tak�n.
    3 Kapa�� kapat�n.

 Dikkat

 Piller bittiyse veya uzaktan kumanda uzun bir süre  •
kullan�lmayacaksa, pilleri ç�kar�n.
  Pilleri kar��t�rmay�n (eski ve yeni veya karbon ve  •
alkalin vs.).
  Piller kimyasal maddeler içerir, bu nedenle do�ru  •
�ekilde at�lmal�d�r.
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Menü ekran dilini seçin.

    
      1  SETUP  tu�una bas�n.

      » [Genel Ayar]  menüsü görüntülenir.

      2  [Ekran Dili]  seçene�ini seçin ve    tu�una 
bas�n.

    Dil seçenekleri, bulundu�unuz ülke • 
ya da bölgeye ba�l� olarak farkl�l�k 
gösterebilir. Burada gösterilen resme 
benzemiyor olabilir. 

      3 Dil seçmek için      dü�mesine ve 
ard�ndan  OK  dü�mesine bas�n.

 �pucu

 DVD ses ve disk menüsü varsay�lan dilini ayarlamakla  •
ilgili ayr�nt�l� bilgi için bkz. ‘Ayarlar�n yap�lmas�’ 
-  [Tercihler] .

      

Otomatik Bekleme

Ekran Dili

Genel Ayar

English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Nederlands
Svenska  

Do�ru izleme kanal�n�n 
bulunmas�
    1 DVD player ürününü açmak için    tu�una 

bas�n.
    2 TV’yi aç�n ve a�a��daki yollardan birini 

izleyerek do�ru video giri� kanal�na geçin:
    TV’nizin ilk kanal�na gidin, ard�ndan • 
Philips ekran� gösterilene kadar Kanal 
A�a�� tu�una bas�n.
    TV’nizin uzaktan kumandas�ndaki  •    
SOURCE  tu�una arka arkaya bas�n.

 �pucu

 Video giri� kanal�, ilk ve son kanallar aras�ndad�r  •
ve ÖN, A/V G�R���, V�DEO, HDMI vb. �eklinde 
adland�r�labilir. TV’nizde do�ru giri�i nas�l seçece�inizi 
ö�renmek için TV’nizin kullan�m k�lavuzuna ba�vurun.
  Bu DVD player ürününün ses ç�k��� ba�ka bir ses  •
cihaz�na yönlendirilmi�se (ses sistemi veya al�c� 
gibi), ses cihaz�n� uygun ses giri� kanal�n� seçerek 
aç�n. Ayr�nt�l� bilgi için cihaz�n kullan�m k�lavuzuna 
ba�vurun.
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 Not

 Oynatma s�ras�nda, a�amal� tarama hem bu DVD  •
player ürününde, hem de TV’de aç�ksa, görüntü 
bozulabilir. Hem bu DVD player ürünündeki, hem de 
TV’deki a�amal� taramay� kapat�n.

A�amal� Taraman�n aç�lmas�
  Komponent video soketleri olan bir a�amal� 
tarama tipi TV ba�lay�n (ayr�nt�l� bilgi için bkz. 
‘Video kablolar�n�n ba�lanmas� - Seçenek 1: 
Komponent video soketlerinden ba�lant�’).

    
      1 TV’yi bu DVD player ürünü için do�ru 

görüntüleme kanal�na al�n.
    2  SETUP  tu�una bas�n.
    3  [VIDEO AYAR SAYFASI]  seçene�ini 

seçmek için    tu�una bas�n.
    4  [Bile�en]  >  [P-Scan]  seçene�ini seçin ve 

 OK  tu�una bas�n.
    Bir uyar� mesaj� görüntülenir. »

      5 Devam etmek için,  [Evet]  seçene�ini seçin 
ve  OK  tu�una bas�n.

    A�amal� tarama ayar� tamamlanm��t�r. »

 Not

 Ekranda görüntü yoksa veya bozuksa, otomatik  •
kurtarma için 15 saniye bekleyin.
  Görüntü yoksa, a�a��dakileri uygulayarak a�amal�  •
tarama modunu kapat�n: 1) Disk bölmesini açmak için 
   tu�una bas�n. 2) Say� tu�u   ‘1’  tu�una bas�n. 

      6 Menüden ç�kmak için  SETUP  tu�una 
bas�n. 

    7 �imdi TV’de a�amal� tarama modunu 
açabilirsiniz (bkz. TV kullan�m k�lavuzu).

VIDEO AYAR SAYFASI

TV Sistemi

TV EKRANI

RENK AYARI

Bileşen

Şebeke
RGB
P-Scan

TR
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 �pucu

 �ifre giri� menüsü gösterilirse, oynatmay�  •
ba�latabilmek için �ifreyi girmeniz gerekir. 
  Bir diski yakla��k 5 dakika boyunca duraklat�r ya da  •
durdurursan�z, ekran koruyucu devreye girer. Ekran 
koruyucuyu devre d��� b�rakmak için  DISC MENU  
tu�una bas�n.
  Bir diski duraklatt�ktan ya da durdurduktan sonra 15  •
dakika boyunca hiçbir tu�a bas�lmazsa bu DVD player 
ürünü otomatik olarak bekleme moduna geçer.

      

       5 Oynat

    Diskten oynatma

 Not

 DVD’ler ve DVD oynat�c�lar� bölgesel k�s�tlamalarla  •
tasarlanm��t�r. Oynataca��n�z DVD videonun 
oynat�c�n�zla ayn� bölge için üretilmi� oldu�undan 
emin olun (arka k�sm�nda belirtilir).
  DVD player ürünü a�a��daki dosya formatlar�n�n  •
oynat�m�n� destekler: MP3/WMA/JPEG. 
  DVD-R, DVD+R veya DVD-RW oynatmak için disk  •
sonland�r�lmal�d�r.

     Disk oynatma

 Dikkat

 Disk bölmesine asla diskten ba�ka bir �ey koymay�n. •

    1 Disk bölmesini açmak için    dü�mesine 
bas�n.

    2 Diski, etiketi üste gelecek �ekilde 
yerle�tirin.

    Çift tara� � diskleri oynat�lan yüz üstte • 
olacak �ekilde yerle�tirin.

      3 Disk bölmesini kapatmak için    dü�mesine 
bas�n.

    Disk oynat�m�n� izlemek için, TV’yi bu • 
DVD player ürünü için do�ru kanalda 
aç�n.
    Otomatik olarak ba�lat�lmazsa,  •   
tu�una bas�n.

      4 Disk oynat�m�n� durdurmak için    
dü�mesine bas�n.
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Video oynat�m�n�n de�i�tirilmesi
    1 Ba�l��� Oynatma.
    2 Video oynat�m�n� de�i�tirmek için uzaktan 

kumanday� kullan�n.

 Dü�me  ��lem
  AUDIO  Bir diskteki konu�ma dilini veya 

kanal�n� seçer.
Sadece, birden fazla ses dili veya 
kanal� olan diskler için geçerlidir.

  SUBTITLE  Bir diskteki altyaz� dilini seçer.
Sadece, birden fazla altyaz� dili 
olan diskler için geçerlidir.

  REPEAT  Tekrarlama modunu seçer veya 
kapat�r.
  Tekrarlama seçenekleri disk tipine 
göre de�i�ir. 
  VCD/SVCD için tekrar oynatma 
fonksiyonu sadece PBC modu 
kapal�yken kullan�labilir.

     
ZOOM 
  (Ekrana 
S��d�rma)

 Görüntü biçimini TV ekran�na 
s��d�r�r.
  Görüntü TV ekran�na s��acak 
boyuta gelene kadar arka arkaya 
bas�n.

     
ZOOM

 Ekran en boy oran� ve farkl� 
yak�nla�t�rma faktörleri aras�nda 
geçi� yapar.
  Yak�nla�t�r�lm�� görüntüyü 
kayd�rmak için  Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.

     INFO  Geçerli durumu ya da disk 
bilgilerini görüntüler.
  Video oynatma seçeneklerini, 
disk oynatmay� kesmeden 
de�i�tirebilirsiniz.

 Not

 Baz� i�lemler baz� disklerde çal��mayabilir. Ayr�nt�lar  •
için diskle birlikte verilen bilgilere ba�vurun.

Video oynatma

 Not

 Video diski için, oynat�m her zaman en son  •
durdurulan noktadan devam eder. Oynat�m� ba�tan 
ba�latmak için, mesaj görüntülenirken      tu�una bas�n.

    Ba�l�k kontrol etme
    1 Ba�l��� Oynatma.
    2 Ba�l��� kontrol etmek için uzaktan 

kumanday� kullan�n. 

 Dü�me  ��lem
   Disk oynatmay� ba�lat�r, duraklat�r 

veya devam ettirir.
   Disk oynat�m�n� durdurur.
   Sonraki ba�l��a veya bölüme atlar.
     Geçerli ba�l�k veya bölümün 

ba�lang�c�na atlar. Önceki ba�l�k 
veya bölüme atlamak için iki kez 
bas�n.

   ,   H�zl� ileri (sa�) veya h�zl� geri 
(sol) arama yapar. Arama h�z�n� 
de�i�tirmek için arka arkaya bas�n.

   ,   Yava� ileri (yukar�) ve yava� geri 
(a�a��) arama yapar. Arama h�z�n� 
de�i�tirmek için arka arkaya bas�n.
  VCD/SVCD’lerde yava� geri 
arama yap�lamaz.

     

TR



17

Belirli bir zamana h�z� atlayarak 
oynatma
    1 Oynatma s�ras�nda     INFO  tu�una bas�n.

    Disk durum menüsü görüntülenir. »

      2 Geçen oynatma süresini seçin, ard�ndan    
tu�una bas�n.

     • [TS Süre]  (ba�l�k süresi)
     • [B Süre]  (bölüm süresi)
     • [Disk Süresi]  (disk süresi)
     • [Parça Süresi]  (parça süresi)

      3 Atlamak istedi�iniz zaman� girmek için 
 Say�sal dü�meler  tu�una ve ard�ndan  OK  
tu�una bas�n.

       Oynatma süresinin görüntülenmesi
    1 Oynatma s�ras�nda     INFO  tu�una bas�n.

    Disk durum menüsü görüntülenir. »

      2  [Süre Göst]  seçene�ini seçin ve    tu�una 
bas�n.

    Gösterim seçenekleri disk tipine göre  »
farkl�l�k gösterir.

 Seçenek  ��lem
  [Geçen Parça]  
/  [Bölüm 
Geçilen]

 DVD ba�l�k veya bölümünde 
geçen oynatma süresini 
görüntüler.

  [Kalan Süre]   / 
  [Bölüm Süre]

 DVD ba�l�k veya bölümünde 
kalan oynatma süresini 
görüntüler.

  [Toplam 
Geçilen]  / 
 [Tek Geçilen]

 VCD/SVCD diskte veya 
parçada geçen oynatma 
süresini görüntüler.

  [Toplam 
Kalan]  /  [Tek 
Kalan]

 VCD/SVCD diskte veya 
parçada kalan oynatma 
süresini görüntüler.

      3 Bir seçim yap�n ve  OK  tu�una bas�n.
       

     DVD menüsüne eri�im

    
    1 Disk ana menüsüne eri�mek için  DISC 

MENU  tu�una bas�n.
    2 Bir oynatma seçene�i seçin ve  OK  

dü�mesine bas�n.
    Baz� menülerde seçiminizi girmek için • 
 Say�sal dü�meler  tu�una bas�n.
    Oynatma s�ras�nda ba�l�k menüsüne • 
dönmek için     BACK  tu�una bas�n.

         VCD menüsüne eri�im
  VCD/SVCD için PBC (Oynat�m Kontrolü) 
varsay�lan fabrika ayar� olarak aç�kt�r. Bir VCD/
SVCD takt���n�zda, içerik menüsü görüntülenir.
    1 Bir oynatma seçene�i seçmek için  Say�sal 

dü�meler  tu�una, ard�ndan oynatmay� 
ba�latmak için  OK  tu�una bas�n.

PBC kapal�ysa, menüyü atlar ve ilk • 
parçadan oynatmaya ba�lar.    
    Oynatma s�ras�nda ana menüye • 
dönmek için     BACK  tu�una 
bas�n (sadece PBC modu aç�ksa 
kullan�labilir).

 �pucu

 PBC modunu açmak veya kapatmak için   • DISC MENU  
tu�una bas�n.
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Müzik çalma

 Not

 Baz� ticari ses diskleri için, oynat�m en son durdurulan  •
noktadan devam edebilir. Oynatmay� ilk parçadan 
ba�latmak için      dü�mesine bas�n.

    Parça kontrol etme
    1 Bir parça oynat�n.
    2 Parçay� kontrol etmek için uzaktan 

kumanday� kullan�n.

 Dü�me   ��lem
   Disk oynatmay� ba�lat�r, 

duraklat�r veya devam 
ettirir.

   Disk oynat�m�n� durdurur.
   Sonraki parçaya atlar.
     Geçerli parçan�n 

ba�lang�c�na atlar. Önceki 
parçaya atlamak için iki 
kez bas�n.

   Oynatacak bir ö�e seçer.

   ,   H�zl� ileri (sa�) veya h�zl� 
geri (sol) arama yapar. 
Arama h�z�n� de�i�tirmek 
için arka arkaya bas�n.
  Arama h�z�n� de�i�tirmek 
için bu dü�meye arka 
arkaya bas�n.

  REPEAT  Çe�itli tekrarl� oynatma 
modlar� aras�nda geçi� 
yapar veya tekrarlama 
modunu kapat�r.
  Tekrarlama seçenekleri 
disk tipine göre de�i�ir.

Video oynat�m�n� farkl� kamera 
aç�lar�ndan görüntüleyin.
    1 Oynatma s�ras�nda     INFO  tu�una bas�n.

    Disk durum menüsü görüntülenir. »

      2  [Aç�]  seçene�ini seçin ve    tu�una bas�n.
    3 Aç�y� de�i�tirmek için  Say�sal dü�meler  

tu�una bas�n.
    Oynat�m, seçilen aç�ya göre de�i�ir. »

 Not

 Sadece çok aç�l� sahneler bulunduran disklerde  •
geçerlidir.

     Belirli bir bölümü tekrar oynatma
    1 Oynatma s�ras�nda, ba�latma noktas� 

olarak ayarlamak istedi�iniz yerde 
 REPEAT A-B  tu�una bas�n.

    2 Biti� noktas�n� ayarlamak için  REPEAT A-B  
tu�una yeniden bas�n.

    Tekrarl� oynatma ba�lar. »

      3 Tekrarl� oynatmay� iptal etmek için 
 REPEAT A-B  dü�mesine tekrar bas�n.

 Not

 Tekrar oynat�m için bölüm i�aretleme, sadece ayn�  •
parça/ba�l�k içinde mümkündür.
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Foto�raf oynatma

    Slayt gösterisi olarak foto�raf oynatma
  Bu DVD player ünitesi JPEG foto�ra� ar� (.jpeg 
veya .jpg uzant�l� dosyalar) oynatabilir.

    
    1 JPEG foto�ra� ar içeren bir disk tak�n.

    Slayt gösterisi ba�lar (Kodak disk için)  »
veya içerik menüsü (JPEG disk için) 
görüntülenir.

      2 Oynatmak istedi�iniz klasörü/albümü 
seçin.

    Klasördeki/albümdeki foto�ra� ar�n • 
önizlemesi için     INFO  tu�una bas�n.
    Bir önceki veya bir sonraki ekran • 
gösterimine gitmek için      /    
dü�mesine bas�n.
    Bir foto�raf seçmek için  • Gezinme 
dü�meleri  tu�una bas�n.
    Sadece seçilen foto�raf� • 
görüntülemek için  OK  dü�mesine 
bas�n.

      3 Slayt gösterisi oynatmaya ba�lamak için 
 OK  dü�mesine bas�n.

    Menüye dönmek için  •    BACK  
tu�una bas�n.

            MP3/ WMA müzik çalma
  MP3/WMA, yüksek oranda s�k��t�r�lm�� ses 
dosyas� türüdür (.mp3 veya .wma uzant�l� 
dosyalar).
    1 MP3/WMA müzik içeren bir disk tak�n.

    Bir içerik menüsü görüntülenir. »

      2 Oynatma ba�lar.
    Ba�ka bir parça seçmek için  •   

  dü�mesine bas�n, ard�ndan  OK  
dü�mesine bas�n.

      3 Ana menüye dönmek için, kök menüsü 
seçilene kadar    tu�una bas�n, ard�ndan 
 OK  tu�una bas�n.

    Ba�ka bir klasör seçmek için  •   
  dü�mesine bas�n, ard�ndan  OK  

dü�mesine bas�n.

 Not

 Çoklu oturumlarda kaydedilmi� CD’ler için sadece ilk  •
oturum oynat�l�r.
  Bu DVD player MP3PRO ses format�n� desteklemez. •
  MP3 parça ad�nda (ID3) veya albüm ad�nda özel  •
karakterler bulunuyorsa, bu adlar, karakterlerin 
desteklememesi nedeniyle ekranda do�ru 
görüntülenemeyebilir. 
  Dijital Haklar Yönetimi (DRM) ile korunan baz�  •
WMA’lar, bu DVD player ünitesinde oynat�lamaz.
  Bu DVD player ürününün desteklenen limitini a�an  •
klasörler/dosyalar gösterilmez veya oynat�lmaz.
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Müzikli slayt gösterisi oynatma
  Müzikli slayt gösterisi olu�turmak için MP3 
müzik dosyalar�n� ve JPEG foto�raf dosyalar�n� 
ayn� anda oynat�n. MP3 ve JPEG dosyalar� ayn� 
diskte bulunmal�d�r.
    1 MP3 müzik çal�n.
    2 Slayt gösterisini ba�latmak için, foto�raf 

klasörüne/albümüne gidin ve  OK  tu�una 
bas�n.

    Slayt gösterisi ba�lar ve foto�raf  »
klasörünün veya albümün sonuna kadar 
devam eder.
    Ses, diskin sonuna kadar çalmaya  »
devam eder.
        Menüye dönmek için  •    BACK  
tu�una bas�n.
    Slayt gösterisi oynat�m�n� durdurmak • 
için    dü�mesine bas�n.
    Müzik oynat�m�n� durdurmak için  •   
dü�mesine tekrar bas�n.

      

 Not

 Bir diskte çok say�da parça/foto�raf varsa, disk  •
içeri�inin TV’de görüntülenmesi daha uzun sürebilir.
  JPEG foto�raf, ‘exif ’ tipi dosya olarak  •
kaydedilmemi�se, gerçek küçük resimler ekranda 
görüntülenmez. Bu küçük resimler yerine ‘mavi da�’ 
küçük resmi görüntülenir.
  DVD player yaln�zca, neredeyse tüm dijital foto�raf  •
makineleri taraf�ndan kullan�lan JPEG-EXIF format�na 
uygun görüntüleri görüntüleyebilir. Motion JPEG 
ve JPEG’den farkl� formatlardaki foto�ra� ar� veya 
foto�ra� arla ilgili ses kliplerini görüntüleyemez.
  Bu DVD player ürününün desteklenen limitini a�an  •
klasörler/dosyalar gösterilmez veya oynat�lmaz.

     Foto�raf oynat�m� kontrolü
    1 Foto�raf slayt gösterisi oynat�n.
    2 Foto�raf� kontrol etmek için uzaktan 

kumanday� kullan�n. 

 Dü�me  ��lem
   Foto�raf� saat yönünün tersine 

döndürür.
   Foto�raf� saat yönünde 

döndürür.
   Resmi 180° döndürür.
   Resmi 180° döndürür.
     ZOOM  Bir görüntüyü yak�nla�t�r�r veya 

uzakla�t�r�r.
  Yak�nla�t�rma modunda 
oynatma duraklat�l�r.

   Oynatmay� durdurur.
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1  SETUP  tu�una bas�n.
      » [Genel Ayar]  menüsü görüntülenir.

      2    tu�una bas�n.
    3 Bir seçim yap�n ve  OK  tu�una bas�n.
    4 Bir ayar seçin ve  OK  tu�una bas�n.

    Önceki menüye dönmek için  •   
tu�una bas�n.
    Menüden ç�kmak için  • SETUP  tu�una 
bas�n.

          

   [Ekran Dili] 
  Varsay�lan ekran menü dilini seçer.
      

   [Otomatik Bekleme] 
  Beklemeye otomatik geçme modunu kapat�r 
veya açar. Bu bir enerji tasarrufu özelli�idir.

     • [Aç�k]  – 15 dakika boyunca herhangi bir 
i�lem yap�lmad���nda bekleme moduna 
geçecek �ekilde ayarlar (örne�in, 
duraklatma veya durdurma modunda).
     • [Kapal�]  – Otomatik bekleme modunu 
devre d��� b�rak�r.

        Ses ayarlar�

     
      1  SETUP  tu�una bas�n.

      » [Genel Ayar]  menüsü görüntülenir.

      2  [SES AYAR SAYFASI]  ö�esini seçmek 
için    dü�mesine bas�n ve ard�ndan    
dü�mesine bas�n.

    3 Bir seçim yap�n ve  OK  tu�una bas�n.

Dijital Çıkış
Ses Düzeyi
Küçültl. Örneklm.
Gece Modu

SES AYAR SAYFASI

         6 Ayarlar�n 
yap�lmas�

  Bu bölümde, bu DVD player ünitesinin çe�itli 
ayar seçenekleri anlat�lmaktad�r. 

 Simge  Seçenek

    [Genel Ayar]

    [SES AYAR SAYFASI]

    [VIDEO AYAR 
SAYFASI]

    [Tercihler]

 Not

Ayar seçene�inin soluk görünmesi, bu ayar�n geçerli • 
durumda de�i�tirilemeyece�i anlam�na gelir. 

Genel ayarlar

     
      

Ekran Dili
Otomatik Bekleme

Genel Ayar

Ay
ar

lar
�n

 y
ap

�lm
as

�
T

ür
kç

e

TR



22

[Gece Modu] 
  DVD � lmleri dü�ük ses seviyesinde, 
çevrenizdeki ki�ileri rahats�z etmeden 
izleyebilmeniz için yüksek düzeylerini daha 
yumu�ak, dü�ük ses düzeylerini daha yüksek 
hale getirir.

     • [Aç�k]  – Geceleri sessiz � lm izlemenin 
key� ni ç�kar�n.
     • [Kapal�]  - Surround sesin tam dinamik 
aral���n�n key� ni ç�kar�n.

 Not

 Sadece Dolby Digital kodlu DVD’ler için geçerlidir. •

    4 Bir ayar seçin ve  OK  tu�una bas�n.
    Önceki menüye dönmek için  •   
tu�una bas�n.
    Menüden ç�kmak için  • SETUP  tu�una 
bas�n.

 Not

 Yukar�daki seçeneklerin aç�klamalar� için bkz. ilerideki  •
sayfalar.

      

   [Dijital Ç�k��] 
  Dijital soket üzerinden ba�lanan dijital 
ampli� katöre/al�c�ya göre ayar� seçer.

     • [Kapal�]  - Dijital ç�k��� devre d��� b�rak�r.
     • [PCM]  - PCM format�na dü�ük uyarlar (2 
kanal).
     • [Tümü]  - Çok kanall� ses formatlar�n� 
destekler.

        

   [Ses Düzeyi] 
  Bir disk çalarken varsay�lan ses düzeyini ayarlar.

 1.  OK  tu�una bas�n.
  2. Sesi ayarlamak için      tu�una bas�n.
  3. Ayar� onaylamak ve ç�kmak için  OK  
dü�mesine bas�n.

      

   [Küçültl. Örneklm.] 
  Daha iyi ses kalitesi için ç�k�� örnekleme h�z�n� 
seçer.

     • [Aç�k]  - 48 kHz örnekleme h�z�nda 
kaydedilmi� diskler için.
     • [Kapal�]  - 96 kHz örnekleme h�z�nda 
kaydedilmi� diskler için.
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   [TV Sistemi] 
  Bu ayar�, video düzgün görüntülenmezse 
de�i�tirin. Bu ayar, varsay�lan olarak ülkenizdeki 
en yayg�n ayarlara uyar.

     • [KONU�MA SES�]  – NTSC sistemli TV 
için.
     • [PAL]  – PAL sistemli TV için.
     • [Multi]  - Hem PAL hem de NTSC 
sistemleriyle uyumlu TV için.

      Ayar� onaylamak için    tu�una bas�p  [Evet]  
seçimini yap�n ve ard�ndan  OK  tu�una bas�n.
      

   [TV EKRANI] 
  A�a��daki ekran formatlar�ndan birini seçer:

    
     • [4:3 Panoramik]  – 4:3 ekran TV için: her 
iki yan�ndan k�rp�lm�� tam yükseklikte 
ekran.
     • [4:3 Sinemaskop]  – 4:3 ekran TV için: 
üstte ve altta siyah bo�luklar bulunan 
geni� ekran.
     • [16:9]  - Geni� ekran TV için: çerçeve 
oran� 16:9.

        

   [RENK AYARI] 
  Önceden tan�ml� bir foto�raf renk ayar� grubu 
seçer veya ki�isel ayar�n�z� özelle�tirir.

     • [Standart]  – Orijinal renk ayar�.
     • [PARLAK]  – Canl� renk ayar�.
     • [YUMU�AK]  – S�cak renk ayar�.
     • [Ki�isel]  – Renk ayar�n� özelle�tirir. 
Parlakl�k, kontrast, ton ve renk 
doygunlu�u seviyesini ayarlay�n ve 
ard�ndan  OK  dü�mesine bas�n.

        

      Video ayarlar�

     
      1  SETUP  tu�una bas�n.

      » [Genel Ayar]  menüsü görüntülenir.

      2  [VIDEO AYAR SAYFASI]  ö�esini seçmek 
için    dü�mesine bas�n ve ard�ndan    
dü�mesine bas�n.

    3 Bir seçim yap�n ve  OK  tu�una bas�n.
    4 Bir ayar seçin ve  OK  tu�una bas�n.

    Önceki menüye dönmek için  •   
tu�una bas�n.
    Menüden ç�kmak için  • SETUP  tu�una 
bas�n.

 Not

 Yukar�daki seçeneklerin aç�klamalar� için bkz. ilerideki  •
sayfalar.

      

VIDEO AYAR SAYFASI

TV Sistemi
TV EKRANI
RENK AYARI
Bileşen Ay

ar
lar

�n
 y

ap
�lm

as
�

T
ür

kç
e

TR



24

Tercihler

  Not

 • [Tercihler] seçene�ine eri�ebilmek için önce diski 
durdurun.

     
      1  SETUP  tu�una bas�n.

      » [Genel Ayar]  menüsü görüntülenir.

      2  [Tercihler]  ö�esini seçmek için  
  dü�mesine bas�n ve ard�ndan    

dü�mesine bas�n. 
    3 Bir seçim yap�n ve  OK  tu�una bas�n.
    4 Bir ayar seçin ve  OK  tu�una bas�n.

    Önceki menüye dönmek için  •   
tu�una bas�n.
    Menüden ç�kmak için  • SETUP  tu�una 
bas�n.

 Not

 Yukar�daki seçeneklerin aç�klamalar� için bkz. ilerideki  •
sayfalar.

      

   

Tercihler

Ses
Altyazı
Dİsk Menüsü
Ebeveyn kontrolü
Şifre
Sürüm Blg
Varsayılan

   [Bile�en] 
  Bu DVD player ürünüyle TV aras�ndaki video 
ba�lant�s�na uyan video ç�k���n� seçer.

     • [�ebeke]  – Komponent video ( Y Pb Pr ) 
ba�lant�s�.
     • [RGB]  – Scart ( TV OUT ) ba�lant�s�.
     • [P-Scan]  - A�amal� tarama moduyla 
komponent video ( Y Pb Pr ) ba�lant�s�.

      Ayar� onaylamak için    tu�una bas�p  [Evet]  
seçimini yap�n ve ard�ndan  OK  tu�una bas�n.

 �pucu

 Daha ayr�nt�l� aç�klama bulunmaktad�r. Ayr�nt�l� bilgi  •
için bkz. ‘Ba�lang�ç - A�amal� Taraman�n aç�lmas�’.
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[�ifre] 
  Kilitli disklerin ve gösterimi k�s�tlanm�� 
DVD’lerin �ifresini ayarlar ve de�i�tirir.

    
 1) ‘0000’ veya son ayarlanan �ifreyi  [Eski 
�ifre]  alan�na girmek için  Say�sal dü�meler  
tu�una bas�n.
  2) Yeni �ifreyi  [Yeni �ifre]  alan�na girin.
  3) Yeni �ifreyi  [�ifre onayla]  alan�na tekrar 
girin.
  4) Menüden ç�kmak için  OK  tu�una bas�n.

 Not

 �ifreyi unutursan�z, yeni bir �ifre olu�turmadan önce  •
‘0000’ girin.

      

   [Sürüm Blg] 
  Bu DVD player ürününün yaz�l�m sürümünü 
gösterir. 

 �pucu

 Bu bilgi, Philips web sitesinde indirebilece�iniz  •
ve bu DVD player ünitesine kurabilece�iniz daha 
yeni bir yaz�l�m sürümü olup olmad���n� ö�renmek 
istedi�inizde gereklidir.

      

   [Varsay�lan] 
  ,  [Ebeveyn kontrolü]  ve  [�ifre]  hariç, bu DVD 
player ürününün tüm ayarlar�n� varsay�lan 
fabrika ayarlar�na s�f�rlar.

Eski Şifre

Yeni Şifre

Şifre onayla

Tercihler
Şifre Değiştir
 

OK

[Ses] 
  Disk oynat�m� için varsay�lan ses dilini seçer.
      

   [Altyaz�] 
  Disk oynat�m� için varsay�lan altyaz� dilini seçer.
            

   [D�sk Menüsü] 
  Disk menü dilini seçer.

 Not

 Ayarlad���n�z dil diskte yoksa, disk kendi varsay�lan  •
dilini kullan�r.
  Baz� DVD’lerde altyaz�/konu�ma dili sadece disk  •
menüsü kullan�larak de�i�tirilebilir.

      

   [Ebeveyn kontrolü] 
  Çocuklar için uygun olmayan disklere eri�imi 
k�s�tlar. Bu tür diskler derecelendirme ile 
kaydedilmelidir.

 1.    tu�una bas�n
  2. Bir derecelendirme seviyesi seçin ve  OK  
tu�una bas�n
  3. �ifreyi girmek için  Say�sal dü�meler  tu�una 
bas�n.

 Not

   • [Ebeveyn kontrolü]  seçene�inde ayarlanan seviyenin 
üzerinde derecelendirilmi� DVD’lerin oynat�m� için 
�ifre gerekir.
  Derecelendirmeler ülkeye ba�l�d�r. Tüm disklerin  •
oynat�lmas�na izin vermek için ‘ 8 ’ seçene�ini seçin.
  Baz� diskler, üzerlerinde dereceler belirtiliyor olsa  •
bile derecelendirme ile kaydedilmemi� olabilir. Bu 
fonksiyon, bu tür diskler için etkili de�ildir.

 �pucu

 �ifreyi   • [Tercihler]  >  [�ifre]  seçene�ine giderek 
ayarlayabilir ve de�i�tirebilirsiniz.
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      Bak�m

 Dikkat

 Benzin, tiner gibi solventler, ticari temizlik maddeleri  •
veya diskler için kullan�lan antistatik spreyler 
kullanmay�n.

   Disklerin temizlenmesi 
  Diski temizlemek için mikro � ber temizlik bezi 
kullan�n ve diski ortadan kenarlara do�ru çizgisel 
bir hareketle silin.

    

       7 Ek bilgiler

    Yaz�l�m güncelleme
Güncellemeleri kontrol etmek için, bu DVD 
oynat�c�daki yaz�l�m sürümünü Philips web 
sitesinde bulunan (varsa) en yeni yaz�l�m sürümü 
ile kar��la�t�r�n.  

 Dikkat

 Güç kayna�� yaz�l�m yükseltmesi s�ras�nda  •
kesilmemelidir!

     
      1  SETUP  tu�una bas�n.
    2  [Tercihler]  >  [Sürüm Blg]  seçene�ini 

seçin ve  OK  tu�una bas�n.
    3 Dosya ismini yaz�n ve menüden ç�kmak 

için  SETUP  dü�mesine bas�n.
    4 Dosya ismini bu DVD player ürünü için 

kullanarak en yeni yaz�l�m sürümünü 
kontrol etmek için www.philips.com/
support adresini ziyaret edin.

    5 Daha fazla bilgi için yükseltme 
talimatlar�na ba�vurun.

 Not

 Sistemi yeniden ba�latmak için güç kablosunu ç�kar�n  •
ve birkaç saniye sonra tekrar ba�lay�n.

Tercihler

Ses
Altyazı
Dİsk Menüsü
Ebeveyn kontrolü
Şifre
Sürüm Blg
Varsayılan

TR



27

Ses performans� 
    DA dönü�türücü: 24 bit, 192 kHz• 
    Frekans tepkisi: • 

    DVD: 4 Hz - 22 kHz (48 kHz);               • 
          4 Hz - 44 kHz (96 kHz)
    SVCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz);  • 
           4 Hz - 22 kHz (48 kHz) 
    CD/VCD: 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz) • 

          Sinyal-Gürültü (1kHz): > 100 dB (A • 
a��rl�kl�)
    Dinamik aral�k (1 kHz): > 90 dB (A • 
a��rl�kl�)
    Yan ses (1kHz): > 100 dB• 
    Bozulma/parazit (1kHz): > 85 dB• 
    MPEG MP3: MPEG Ses L3• 

        

   Müzik format� 
    Dijital: • 

    MPEG/AC-3/PCM: S�k��t�r�lm�� dijital • 
(16, 20, 24 bit fs, 44.1, 48, 96 kHz) 
    MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 • 
kbps ve de�i�ken bit h�z� fs, 32, 44,1, 
48 kHz

      Analog stereo ses• 
    Dolby Digital çok kanall� ses ile uyumlu • 
Dolby surround dü�ük uyarlama

        

   Ba�lant�lar 
    Scart ç�k���: Euro konektör• 
    Y Pb Pr ç�k���: Cinch 3x• 
    Video ç�k���: Cinch (sar�)• 
    Ses Ç�k��� (Sol+Sa�): Cinch (beyaz/k�rm�z�)• 
    Dijital ç�k��: • 

    1 koaksiyel: CDDA/LPCM için • 
IEC60958; MPEG 1/2, Dolby Dijital 
için IEC61937    

         

      8 Özellik

 Not

 Teknik özellikler ve tasar�m üzerinde önceden haber  •
vermeden de�i�iklik yap�labilir.

    Birlikte verilen aksesuarlar 
    H�zl� Ba�lang�ç K�lavuzu• 
    Uzaktan kumanda ve piller• 
Kullan�m K�lavuzu CD’si (PC ve Mac için)• 

        

   Oynatma ortam� 
    DVD-Video, Video CD/SVCD, Ses CD’si, • 
CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, Foto�raf CD’si, MP3-CD, WMA-CD

        

   TV standard� 
    Sat�r say�s�:• 

    625 (PAL/50Hz); 525 (NTSC/60Hz)• 
      Oynatma: Çoklu standart (PAL/NTSC)• 

        

   Video performans� 
    Video DAC: 14 bit, 108 MHz• 
    Y Pb Pr: 0,7 Vpp ~ 75 ohm• 
    Video ç�k���: 1 Vpp ~ 75 ohm• 

        

   Video format� 
    Dijital s�k��t�rma:• 

    MPEG 2: DVD/SVCD• 
    MPEG 1: VCD• 

      Yatay çözünürlük:• 
    DVD: 720 piksel (50 Hz); 720 piksel • 
(60 Hz)
    VCD: 352 piksel (50 Hz); 352 piksel • 
(60 Hz)

      Dikey çözünürlük:• 
    DVD: 576 piksel (50 Hz); 480 piksel • 
(60 Hz)
    VCD: 288 sat�r (50 Hz); 240 sat�r (60 • 
Hz)
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Ana ünite 
    Boyutlar (g x y x d): 360 x 37 x 209 mm• 
    Net A��rl�k: yakla��k 1,3 kg• 

        

   Güç  
    Güç kayna�� de�eri: • 

    �ngiltere için: 240 V; 50 Hz• 
    Avrupa’n�n di�er bölgeleri için: 230 • 
V; 50 Hz

          Güç tüketimi: < 10 W• 
    Bekleme modunda güç tüketimi: < 1 W•         

      

   Lazer özellikleri 
    Tip: Yar� iletken lazer InGaAIP (DVD), • 
AIGaAs (CD)
    Dalga boyu: 655 nm (DVD), 790 nm (CD)• 
    Ç�k�� Gücü: 10 mW (DVD), 5 mW (VCD/• 
CD)
I��n yay�l�m�: 60 derece• 

TR
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     Ses
  Ses yok.

    Ses kablolar�n�n ba�l� oldu�undan ve • 
ba�lanan cihaz�n do�ru giri� kayna�� 
seçilerek aç�ld���ndan emin olun.

       Oynat
  Ekran�n en-boy oran�, TV ekran ayar� ile hizal� 
de�il.

    En-boy oran�, disk üzerinde sabittir.• 

        9 Sorun Giderme

 Uyar�

 Elektrik çarpmas� riski. Bu DVD player ürününün  •
muhafazas�n� kesinlikle ç�karmay�n. 

  Garantinin geçerlili�ini korumak için cihaz� kendi 
olanaklar�n�zla onarmaya çal��may�n. 
  DVD player ürününün kullan�m� s�ras�nda 
sorunla kar��la��rsan�z, servis talep etmeden 
önce a�a��daki noktalar� kontrol edin. Sorun 
çözülemezse, DVD player ürününüzü kaydedin 
ve www.philips.com/welcome adresinden 
destek al�n. 
    

   Philips ile ileti�im kurarsan�z, DVD player 
ürününüzün seri ve model numaralar�n�z 
istenecektir. Model numaras� ve seri numaras� 
DVD player ürününüzün arkas�nda veya alt 
k�sm�ndad�r. Bu numaralar� buraya yaz�n: 
  Model No. __________________________
  Seri No. ___________________________

    Ana ünite
  Ünitedeki tu�lar çal��m�yor.

    DVD player ünitesinin elektrik ba�lant�s�n� • 
birkaç dakika için kesin, ard�ndan � �i 
tekrar prize tak�n.

       Resim
  Görüntü yok.

  TV’deki do�ru giri�i nas�l seçece�inizi  •
ö�renmek için TV’nizin kullan�m 
k�lavuzuna ba�vurun. Philips ekran�n� 
görene kadar TV kanal�n� de�i�tirin.

  A�amal� tarama ayar�n� açt�ysan�z veya TV 
sistem ayar�n� de�i�tirdiyseniz varsay�lan moda 
geri dönün: 1) Disk bölmesini açmak için    
tu�una bas�n. 2)  Say� tu�u   ‘1’  tu�una (a�amal� 
tarama için) veya  Say� tu�u  ’3’  tu�una (TV 
sistemi için) bas�n.
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  P
   PBC
Oynat�m Kontrolü. Video CD/Süper VCD 
disklerinde kay�tl� ekran menülerinde gezinme 
için bir sistem. Etkile�imli oynatma ve araman�n 
tad�n� ç�karabilirsiniz.    

  W
   WMA
  Windows Media™ Ses. Microsoft Corporation 
taraf�ndan geli�tirilmi� bir ses s�k��t�rma 
teknolojisini belirtir. WMA verileri, Windows 
Media player sürüm 9 ya da Windows 
Media player for Windows XP kullan�larak 
kodlanabilir. Dosyalar, sahip olduklar� ‘.wma.’ 
dosya uzant�s�ndan tan�nabilir.
  

         10 Sözlük

  A
  A�amal� Tarama
 A�amal� tarama, s�radan bir TV sistemine 
k�yasla saniyede iki kat daha fazla kare 
görüntüler. Daha yüksek görüntü çözünürlü�ü 
ve kalite sa�lar. 

E
   En-boy oran�
En-boy oran�, TV ekran�n�n uzunluk-geni�lik 
oran�n� ifade eder. Standart bir TV’nin en/
boy oran� 4:3, yüksek çözünürlüklü veya geni� 
ekran TV’nin en/boy oran� 16:9’dur. Letter box 
özelli�i, standart 4:3 bir ekranda daha geni� bir 
perspekti� e görüntülerin key� ni ç�karman�z� 
sa�lar.  . 

  J
   JPEG
  Çok yayg�n bir hareketsiz görüntü format�d�r. 
Joint Photographic Expert Group taraf�ndan 
piyasaya ç�kar�lan, yüksek s�k��t�rma oran�na 
kar��n görüntü kalitesinde küçük bir dü�ü� 
gösteren hareketsiz görüntü veri s�k��t�rma 
sistemi. Dosyalar, sahip olduklar� ‘JPG veya 
JPEG’ dosya uzant�s�ndan tan�n�r.

  M
   MP3
Ses verisi s�k��t�rma sistemine sahip dosya 
format�d�r. ‘MP3’, Motion Picture Experts 
Group 1 (veya MPEG-1) Audio Layer 3 ad�n�n 
k�saltmas�d�r. Bir CD-R veya CD-RW, MP3 
format�n� kullanarak normal bir CD’ye oranla 
10 kat daha fazla veri içerebilir. Dosyalar, sahip 
olduklar� ‘.MP3’ dosya uzant�s�ndan tan�n�r.  . 
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