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Trademark notice

    
ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX 
Certified device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to 
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to 
play DivX Video-on-Demand (VOD) content. To generate the registration code, locate the DivX VOD 
section in the device setup menu. Go to vod.divx.com with this code to complete the registration 
process and learn more about DivX VOD.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

 
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.

EN Please refer to the safety information before using this player. 
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PL Przed u>yciem produktu nale>y zapozna? si@ z informacjami dotyczAcymi bezpieczeBstwa. 
RO VC rugCm sC consultaDi informaDiile privind siguranDa înainte de a utiliza acest produs.
SK Pred pou"itím tohto produktu si pozrite bezpe$nostné informácie.
TR Lütfen ürünü kullanmadan önce güvenlik bilgilerine bakın.

БГ Моля, преди да използвате този плейър, вижте информацията за безопасност.

Информация за търговските марки

ЗА DIVX ВИДЕО: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано 
устройство, което възпроизвежда DivX видео. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни 
инструменти за конвертиране на вашите файлове в DivX видео формат.

ЗА DIVX ВИДЕО ПРИ ПОИСКВАНЕ: Това DivX® сертифицирано устройството трябва да бъде регистрирано, за 
да може да възпроизвежда DivX видео при поискване (VOD). За да генерирате регистрационния код, намерете 
DivX VOD раздела в менюто за настройки на устройството. Отидете на vod.divx.com с този код, за да завършите 
процеса на регистрация и да научите повече за DivX VOD.

DivX®, DivX Certified® и свързаните лога са регистрирани търговски марки на DivX, Inc и се използват по лиценз.

Произведено по лиценз от Dolby Laboratories. Dolby и символът с двойно "D" са търговски марки на Dolby 
Laboratories.

"DVD Video" е търговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation.
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Control and play

Note

When “ • X” appears, it means that this operation is unavailable for the current media or at the current time.

Media Function Buttons / Actions

 Stop the play

 Pause or resume the play

 Skip to the previous/next title, 
chapter, track, or file

/

 Select an audio language or 
audio channel

AUDIO

 Select a subtitle language SUBTITLE

 Return to the home page

 Return to the root menu  BACK

 Return to the disc menu DISC MENU

 Enable or disable the PBC 
(playback control) feature

DISC MENU

 Select a repeat mode 1) Press REPEAT/REPEAT A-B .
2) Press  / .

 Repeat a specific section within 
a track

1)  Press REPEAT/REPEAT A-B  twice to select 
the start point. 

2)  Press REPEAT/REPEAT A-B  again to select 
the end point. 
 To resume the normal play, press REPEAT/
REPEAT A-B.

 Skip to a title or chapter 1) Press GOTO.
2)  Press  /  to enter the title/chapter 

number.
3) Press OK to confirm.

Контрол и възпроизвеждане

8 БГ

Забележка

• Когато има "X", това означава, че действието е невъзможно за дадената мултимедия или в дадения момент.

Мултимедия Функция Бутони/Действия

Спиране на възпроизвеждането

Пауза или продължаване на 
възпроизвеждането

Преминаване към предишн./следв. 
заглавие, глава, песен или файл

Избор на език за звука или аудио 
канал

Избор на език за субтитрите

Връщане в началната страница

Връщане в основното меню

Връщане в менюто на диска

Активиране/деактивиране на 
функцията PBC (контрол на възпр.)

Избор на режим на повтаряне 1) Натиснете REPEAT/REPEAT A-B.
2) Натиснете bb/BB.

Повтаряне на конкретен участък от 
песен

1) Натиснете два пъти REPEAT/REPEAT A-B, за да 
изберете начална точка.

2) Отново натиснете REPEAT/REPEAT A-B, за да 
изберете крайна точка.

• За да възобновите нормалното възпроизвеждане, 
натиснете REPEAT/REPEAT A-B.

Преминаване към дадено заглавие 
или глава

1) Натиснете GOTO.
2) Натиснете ▲/▼, за да въведете номера на
 заглавието/главата.
3) Натиснете OK, за да потвърдите.
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Media Function Buttons / Actions

 Skip to a track 1) Disable PBC.
2) Press GOTO.
3) Press  /  to enter the track number.
4) Press OK to confirm.

 Search backward/forward fast Press  /  repeatedly to select a speed.

 Search forward slowly Press  repeatedly to select a speed.

 Search backward slowly Press  repeatedly to select a speed.

 Zoom in or out Press .
 To pan through an enlarged photo, press  / 
 /  / .

 Rotate a photo Press  / /  / .

 Preview photos 1) Press  BACK during photo slideshow.
2) Press  /  /  /  to select a thumbnail.

 Switch between Fun Mode 
(pictures in color) and Simple 
Mode (pictures in black and 
white)

Press DISC MENU during photo slideshow.

Note

You can only play DivX videos that were rented or purchased with DivX • ® registration code of this player. 
(Refer to “Setup” > “General Setup” > [DivX(R) VOD Code])
Subtitle files with the following filename extensions (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) are supported but not  •
displayed in the file list.
The subtitle filename has to be the same as the filename of the DivX video (the file extension excluded).  •
The DivX video file and the subtitle file must be saved under the same directory.  •

БГ    9

Забележка

• Можете да пускате само DivX филми, които са взети под наем или са закупени с регистрационния DivX® код на този 
плейър (вижте "Настройки" > "Общи настройки" > [DivX(R) VOD Code]).

• Съвместими са файлове със субтитри със следните разширения (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass), но не се показват в списъка на 
файловете.

• Името на файла със субтитрите трябва да е същото като името на DivX видео файла (без разширението).
• DivX видео файлът и файлът със субтитрите трябва да са записани в една и съща директория.

Мултимедия Функция Бутони/Действия

Преминаване към дадена песен 1) Деактивирайте PBC.
2) Натиснете GOTO.
3) Натиснете ▲/▼, за да въведете номера на песента.
4) Натиснете OK за да потвърдите.

Бързо търсене с превъртане назад/
напред

Бавно търсене напред

Натиснете неколкократно bb/BB, за да изберете 
скорост.

Натиснете неколкократно ▲, за да изберете 

скорост.
Бавно търсене назад Натиснете неколкократно ▼, за да изберете 

скорост.

Увеличаване или намаляване Натиснете .
• За движение в увеличената снимка, натиснете
 ▲/▼/bb/BB.

Завъртане на снимката Натиснете ▲/▼/bb/BB.

Преглед на снимките 1) Натиснете BACK по време на фото слайдшоу.
2) Натиснете ▲/▼/bb/BB, за да изберете икона.

Превключване между Fun Mode 
(цветни снимки) и Simple Mode 
(черно-бели снимки)

Натиснете DISC MENU по време на фото 
слайдшоу.
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Photo and music slideshow

  
1 Press  /  to select , and then press OK. 

All supported folders and files are listed.  »

2 Press  /  to select a music file, and then press OK to start playing. 
If the music file is saved in a folder or sub-folder, access its directory first. • 

3 Press  /  to select a picture file, and then press OK to start the slideshow.
If the picture file is saved in a folder or sub-folder, access its directory first.• 
To stop the slideshow, press • . 
To stop the music, press •  again. 

Note

Music and picture files must be stored on the same disc or USB storage device. •
If a large number of files are complied onto one disc or USB storage device, it requires longer time to read  •
and display the content.
This player can only display digital camera pictures with JPEG-EXIF format, which is widely used in digital  •
cameras. It cannot display Motion JPEG, nor pictures in formats other than JPEG. Sound clips associated 
with pictures cannot be displayed either.
If a JPEG picture is not recorded as an “exif ” type file, its thumbnail picture is displayed as “blue mountain”. •

MP3

WMA

Picture

000001

000002

000001

10 БГ

Фото и музикално слайдшоу

Забележка

• Музикалните файлове и снимките трябва да са записани на един и същ диск или USB памет-устройство.
• Ако на диска или USB памет-устройството са записани много файлове, прочитането и показването на съдържанието 

изисква повече време.
• Този плейър може да показва само снимки от цифрови фотоапарати във формат JPEG-EXIF, който се използва при 

повечето цифрови фотоапарати. Той не може да възпроизвежда Motion JPEG, нито снимки във формат, различен от 
JPEG, нито свързани със снимките аудио клипове.

• Ако JPEG снимката не е записана като 'exif' файл, миниатюрната й снимка се показва като синя планина.

1 Натиснете ▲/▼, за да изберете , след което натиснете OK.

↳ Изброяват се всички съвместими папки и файлове.
2 Натиснете ▲/▼, за да изберете музикален файл, след което натиснете OK, за да започне 

възпроизвеждането.
• Ако музикалният файл е записан в папка или поддиректория, първо влезте в нея.

3 Натиснете ▲/▼, за да изберете снимка, след което натиснете OK, за да започне слайдшоуто.

• Ако снимката е записана в папка или поддиректория, първо влезте в нея.
• За да спрете слайдшоуто, натиснете x.
• За да спрете музиката, отново натиснете x.
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During play, press OPTIONS to access the following items. 

Media Setting item Function

 [Info] Display the play information.

 [PBC] Enable or disable PBC.

 [Aspect Ratio] Select a display ratio of picture on TV.

 [Volume] Adjust the volume level.

 [Angle] Select an available camera angle.

 [Colour] Select Fun Mode (pictures in color) or Simple 
Mode (pictures in black and white).

 [Photo Preview] Display the thumbnail of photos.

БГ    11

Опции

По време на възпроизвеждане, натиснете OPTIONS за достъп до следните настройки.

Мултимедия Настройка Функция

Показване на информацията за възпроизвеждането.

Активиране или деактивиране на PBC.

Избор на съотношение на екрана на телевизора.

Регулиране на силата на звука.

Избор на наличен ъгъл на камерата.

Избор на Fun Mode (цветни снимки) или Simple 
Mode (черно-бели снимки).

Показване на миниатюрите на снимките.
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Convert audio CD to MP3 filesMP3

  
Follow the on-screen instructions to complete the process. 

The created MP3 files are saved in a folder named “_PHILIPS”. »

Note

DTS CDs and copy-protected CDs cannot be converted. •
A write-protected or encrypted USB storage device cannot be used to store MP3 files.  •

USB

2
1

3

Create
Make sure disc and
USB device are
inserted

123Start

Exit

12 БГ

Конвертиране на аудио CD в MP3 файлове

Следвайте инструкциите на екрана, за да завършите процеса.
↳ Създадените MP3 файлов се запазват в папка с името "_PHILIPS".

Забележка

• DTS и защитени от копиране CD дискове не могат да се конвертират.
• Защитени от записване или криптирани USB памет-устройства не могат да се използват за съхранение на MP3 файлове.
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Press •  /  to select a menu item or setting option.
Press • OK to access the lower-level menu or confirm the selected setting option.
Press •  BACK to return to the upper-level menu. 

Note

When a menu item is grayed out, it means that its setting cannot be changed at the current state.  •

General setup

  
[Disc Lock] - Restrict the play of a disc (maximum 20 discs can be locked). 
• [Lock] - Lock the current disc. To play or unlock this disc, you must enter the password.
• [Unlock] - Play all discs. 

General Disc Lock
OSD Language English

Off
On
Registration

Sleep Timer
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

Video

Audio

Preference

Unlock

2
1

3

General Disc Lock
OSD Language English

Off
On
Registration

Sleep Timer
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

Video

Audio

Preference

Unlock
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Настройки

Общи настройки

Забележка

• Ако някой елемент от менюто е в сиво, това означава, че настройката му не може да се променя в 
настоящото състояние.

• Натиснете ▲/▼, за да изберете елемент от менюто или опция за настройката.

• Натиснете OK за достъп до менюто от по-долно ниво или за потвърждаване на избраната опция за 
настройката.

• Натиснете  BACK, за да се върнете към менюто от по-горно ниво.

[Disc Lock] - Ограничаване на възпроизвеждането за даден диск (могат да бъдат заключени максимум 20 
диска).
• [Lock] - Заключване на текущия диск. За да пуснете или отключите диска, трябва да въведете паролата
• [Unlock] - Възпроизвеждане на всички дискове.
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Setup

[OSD Language] - Select a language for on-screen menu.

[Sleep Timer] - Set a period of time for the player to switch to Eco-power standby mode automatically. 

[Auto Standby] - Enable this feature to automatically switch to Eco-power standby mode after 15 
minutes of inactivity.

[DivX(R) VOD Code] - Display the DivX® registration code and deregistration code. 

Note

Go to www.divx.com/vod for how to register your player and rent or purchase DivX videos.  •
DivX videos rented or purchased by this registration code can be played only on this player. •

Play a locked disc
When you load a locked disc, [Please enter password] is displayed, and “0” is displayed as the first 
digit of the password.
1 Press  /  to set a value (0 to 9) to the first digit. 
2 Press .
3 Repeat steps 1 and 2 to enter the 6-digit password.
4 Press OK to confirm. 

Tip

Refer to  • “Setup” > “Preference” > [Password] for how to change the password. 

Video setup

 
[TV System] - Select a TV system that matches your TV. By default, this setting matches common 
TVs in your country.

General TV System
Aspect Ratio 4:3 Pan Scan

StandardPicture SettingVideo

Audio

Preferences

PAL

OnRGB

14 БГ

Настройки

[OSD Language] - Избор на език за менюто.
[Sleep Timer] - Задаване на период от време, след който плейърът автоматично преминава в екологичен 
режим на готовност.
[Auto Standby] - Когато тази функция е активирана, плейърът автоматично преминава в екологичен режим на 
готовност след 15 минути неактивност.
[DivX(R) VOD Code] - Показване на регистрационния и дерегистрационния DivX®  код.

Забележка

• Отидете на www.divx.com/vod, за да разберете как да регистрирате своя плейър и да наемете или закупите DivX филми.
• DivX филмите, наети или закупени с този регистрационен код могат да се пускат само на този плейър.

Пускане на заключен диск
Когато заредите заключен диск, на дисплея се появява [Please enter password] (Моля, въведете парола) и 
като първа цифра на паролата се появява "0".

1 Натиснете ▲/▼, за да зададете стойност (от 0 до 9) за първата цифра.

2 Натиснете BB.

3 Повторете стъпки 1 и 2, за да въведете 6-цифрената парола.

4 Натиснете OK за да потвърдите.

Полезна информация

• За да разберете как да смените паролата, вижте "Настройки" > "Предпочитания" > [Password].

Видео настройки

[TV System] - Избор на TV система, която съответства на вашия телевизор. По подразбиране, тази 
настройка съответства на обичайните телевизори във вашата страна.
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[Aspect Ratio] - Select a display ratio that matches your TV screen. 

[Picture Setting] - Select a predefined setting for picture color, or customize the setting.

[RGB] - Enable or disable the video output through TV OUT. 

Audio setup

  
[Analogue Output] - Adjust this setting for audio output through AUDIO OUT L/R . 
• [Stereo] - Compress multi-channel Dolby digital sound to stereophonic sound. 
• [LT/RT] - Compress multi-channel Dolby digital sound to 2-channel surround sound.

[Digital Audio] - Adjust this setting for audio output through COAXIAL/DIGITAL OUT. 
• [Digital Output] - Select a type of digital output. 

• [Off] - Disable digital output. 
• [All] - Support multi-channel audio formats. 
• [PCM Only] - Downmix to two-channel audio signal. 

• [LPCM Output] - Select the LPCM (Linear Pulse Code Modulation) output sampling rate.

Note

 • [LPCM Output] setting is changeable only when [Digital Output] is set as [PCM Only].
The higher the sampling rate, the better the sound quality. •

[Volume] - Set the default volume level. 

[Sound Mode] - Select a preset sound effect. 

[Night Mode] - Equalize loud sound and soft sound. Enable this feature to watch DVD movies at a 
low volume at night. 

Note

Applicable to Dolby Digital encoded DVD discs only.  •

General Analogue Output
Digital Audio
Volume
Sound ModeVideo

Audio

Preferences

Stereo

OffNight Mode
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[Aspect Ratio] - Избор на съотношение на картината, което съответства на екрана на вашия телевизор.

[Picture Setting] - Избор на предварително дефинирана настройка за цвета на картината или 
персонализиране на настройката.

[RGB] - Активиране или деактивиране на видео изхода през TV OUT.

Аудио настройки

[Analogue Output] - Настройка за аудио изход през AUDIO OUT L/R.
• [Stereo] - Компресиране на многоканалния Dolby digital звук в стереофоничен звук.
• [LT/RT] - Компресиране на многоканалния Dolby digital звук в 2-канален съраунд звук.
[Digital Audio] - Настройка за аудио изход през COAXIAL/DIGITAL OUT.
• [Digital Output] - Избор на вид цифров изход.

• [Off] - Деактивиране на цифровия изход.
• [All] - Поддръжка на многоканални аудио формати.
• [PCM Only] - Смесване в двуканален аудио сигнал.

• [LPCM Output] - Избор на LPCM (Линейна импулсно-кодова модулация).

Забележка

• Настройката [LPCM Output] може да се променя само ако за [Digital Output] е зададена опцията [PCM Only].
• Колкото по-висока е честотата на семплиране, толкова по-добро е качеството на звука.

[Volume] - Задаване на ниво на звука по подразбиране.

[Sound Mode] - Избор на предварително настроен звуков ефект.

[Night Mode] - Изравняване на силните и слабите звуци. Активирайте тази функция за гледане на DVD 
филми при ниско ниво на звука нощно време.

Забележка

• Приложимо само за Dolby digital кодирани DVD дискове.
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Setup

Preference

  
[Audio] - Select an audio language. 

[Subtitle] - Select a language for subtitle. 

[Disc Menu] - Select a language for disc menu. 

Note

For some DVDs, the subtitle or audio language can only be changed from the disc menu. •
For a language that is not listed, select  • [Others]. Check the list of language codes (see “Language Code”), 
and then enter the respective language code. (Refer to “Setup” > “General setup” > “Play a locked disc” 
for how to enter the 4-digit code)

[Parental Control] - Select a rating level to restrict the play of discs to children. These discs must be 
recorded with rating levels. 

Note

To play a DVD disc that has a rating level higher than your setting, enter the password first. (Refer to  •
“Setup” > “General setup” > “Play a locked disc” for details)
The rating levels are country-dependent. To allow all discs to be played, select  • [8 Adult].
Some discs have ratings printed on but are not recorded with ratings. This function has no effect on such  •
discs.

[PBC] - Enable or disable the PBC (playback control) feature. 

[Password] - Change the password for playing discs that are locked or restricted with rating levels.

Note

If you forget the password, enter “136900” before you set a new password.  •

General Audio
Subtitle Off

English
8 Adult
On

Disc Menu
Parental Control
PBC

Video

Audio

Preferences

English

ChangePassword
StandardDivX Subtitle

Version Info
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Настройки

Предпочитания

[Audio] - Избор на език за звука.

[Subtitle] - Избор на език за субтитрите.

[Disc Menu] - Избор на език за менюто на диска.

Забележка

• При някой DVD дискове, езикът на субтитрите или звука може да се променя само от менюто на диска.
• За език, който не фигурира в списъка, изберете [Others]. Проверете списъка с езиковите кодове (вижте 

"Езиков код"), след което въведете съответния езиков код. (За да научите как да въведете 4-цифрения 
код, вижте "Настройки" > "Общи настройки" > "Пускане на заключен диск".)

[Parental Control] - Избор на ниво на класификация за ограничаване на възпроизвеждането на дискове за 
деца. Тези дискове трябва да са записани с нива на класификация.

Забележка

• За да пуснете DVD с ниво на класификация, по-високо от това, което сте задали, първо трябва да въведете паролата. (За 
подробности вижте "Настройки" > "Общи настройки" > "Пускане на заключен диск".)

• Нивата на класификация зависят ат държавата. За да разрешите възпроизвеждането на всички дискове, изберете [8 Adult].
• На някой дискове има отпечатана класификация, но не са записани с такова. Тази функция няма ефект върху такива 

дискове.

[PBC] - Активиране или деактивиране на функцията PBC (контрол на възпроизвеждането).

[Password] - Промяна на паролата за възпроизвеждане на дискове, които са заключени или ограничени с 
ниво на класификация.

Забележка

• Ако забравите паролата, въведете "136900", преди да зададете нова парола.
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Change the password
1 Select [Preference] > [Password] > [Change], and then press OK. 

The interface for changing password is displayed. »

2 Press OK again.
“0” is displayed behind  » [Old Password] as the first digit of old password.

3 Press  /  to set a value (0-9) to the first digit.
4 Press .
5 Repeat steps 3 and 4 to enter the 6-digit old password. 
6 Repeat steps 3 and 4 to enter the new password behind [New Password].
7 Repeat steps 3 and 4 to enter the new password behind [Confirm PWD]. 

[DivX Subtitle] - Select a character set that supports the subtitle of your DivX video. 

[Version Info] - Display the information about software version of this player. 

[Default] - Reset all settings to factory default, except for the settings for [Disc Lock], [Parental 
Control], and [Password]. 
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Промяна на паролата
1 Изберете [Preference] > [Password] > [Change], след което натиснете OK.

↳ Появява се интерфейсът за промяна на паролата.

2 Отново натиснете ОК.

↳ Зад [Old Password], като първа цифра на старата парола се вижда "0".
3 Натиснете ▲/▼, за да зададете стойност (от 0 до 9) за първата цифра.

4 Натиснете BB.

5 Повторете стъпки 3 и 4, за да въведете 6-цифрената стара парола.

6 Повторете стъпки 3 и 4, за да въведете новата парола зад [New Password].

7 Повторете стъпки 3 и 4, за да въведете новата парола зад [Confirm PWD].

[DivX Subtitle] - Избор на набор от символи, съвместими със субтитрите на вашето DivX видео.

[Version Info.] - Показване на информация за версията на софтуера на този плейър.

[Default] - Възстановяване на всички фабрични настройки, с изключените на настройките за [Disc Lock], 
[Parental control] и [Password].
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Software update

Note

Power supply must not be interrupted during software update.  •

Check the current software version of this player, and then go to the Philips website for information 
about software update. 

Check the current software version
1 Press . 
2 Select , and then press OK. 
3 Select [Preference] > [Version Info], and then press OK.   
4 Write down the last two digits “XX” behind [Version] (for example, “14” in the graphic above).

The version of current software is V » XX. 

Perform the update
1 Go to www.philips.com/support. 
2 Search for support information with “DVP3850/58” as the keywords. 
3 Click the search result to display available support information. 
4 Read the Firmware Upgrade Readme File and follow the instructions to complete the software 

update. 

Model
File Name
Version
RISC
Servo
Region Code
HDCP

DVP3880-12
DVP3880_12.BIN
12.11.30.14
0E.00.01.04
57.18.0D.C7
2
Pass

OK

14

18 БГ

Актуализиране на софтуера

Забележка

• Захранването не трябва да се прекъсва по време на актуализирането на софтуера.

Проверете коя е в момента версията на софтуера на този плейър, след което отидете на уеб сайта на 
Philips за информация относно актуализирането на софтуера.

Проверка за актуалната версия на софтуера
1 Натиснете .
2 Изберете , след което натиснете OK.
3 Изберете [Preferences] > [Version Info], след което натиснете ОК.

4 Запишете последните две цифри "XX” зад [Version] (например "14" в горната илюстрация).
↳ Версията на софтуера в момента е VXX.

Извършване на актуализирането
1 Отидете на www.philips.com/support.

2 Потърсете помощна информация, като за ключова дума използвате “DVP3850/58”.

3 Кликнете върху резултата от търсенето, за да видите помощната информация.

4 Прочетете информационния файл за актуализирането на софтуера и следвайте инструкциите, за да го 
направите.
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Warning

Risk of electric shock. Never remove the casing of the player.  •

To keep the warranty valid, never try to repair the player yourself. 
If you have problems using this player, check the following points before you request service. If you still 
have a problem, register your player and get support at www.philips.com/welcome. 
If you contact Philips, you will be asked for the model and serial number of this player. The model 
number and serial number are on the back of this player. Write the numbers here: 
Model No. __________________________
Serial No. ___________________________

No picture.
Refer to the TV user manual for how to select the correct video input channel. • 
Switch to the default mode if the progressive scan setting or the TV system setting is changed. • 

No sound output from the TV.
Make sure that the audio cables are connected to the audio input sockets that are grouped with the • 
selected video input sockets. 

No sound during DivX video playback. 
The audio codes are not supported. • 

Disc or USB storage device cannot be read. 
Make sure that this player supports the disc or USB storage device. (Refer to “• Specifications” > “Playable media”)
For a recorded disc, make sure that the disc is finalized. • 

Recorded files (JPEG, MP3, WMA) cannot be played or read. 
Make sure that the file was recorded in the format of UDF, ISO9660, or JOLIET.• 
Make sure that the number of files does not exceed the limitation (648 files maximum). • 
Make sure that this player supports these files. (Refer to “• Specifications” > “Playable media”) 

DivX video files cannot be played.
Make sure that the DivX video file is complete. •
Make sure that the file extension is correct. •
DRM-protected video files that are stored on a USB flash drive cannot be played through an analog video  •
connection (for example, composite, component, and scart). Transfer the video content onto a supported 
disc to play these files. 

  
DivX subtitles are not displayed correctly. 

Make sure that the subtitle filename is the same as the video filename. • 
Make sure that the DivX video file and the subtitle file are saved under the same directory. • 
Select the character set that supports the subtitle. (Refer to • [Preference] > [DivX Subtitle])
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Отстраняване на проблеми

Предупреждение

• Риск от токов удар. Никога не махайте капака на плейъра.

За да се запази валидността на гаранцията, никога не се опитвайте да поправяте продукта сами.
Ако имате проблеми при използването на този плейър, проверете следните точки преди да потърсите 
сервизно обслужване. Ако и след това имате проблем, регистрирайте продукта си и получете помощ на 
www.philips.com/welcome.
Ако се свържете с Philips, ще ви попитат за модела и серийния номер на този плейър. Номерът на модела 
и серийният номер се намират на гърба на този плейър. Запишете номерата тук:
Модел № ___________________________
Сериен № ___________________________

Няма картина.
• Вижте ръководството на телевизора, за да научите как да изберете правилния видео вход.
• Ако е сменена настройката за прогресивно сканиране или системата на телевизора, върнете 

фабричната настройка.

Няма звук от телевизора.
• Уверете се, че аудио кабелите са свързани към входните аудио букси, които са групирани с избраните 

входни видео букси.

Няма звук при възпроизвеждане на DivX видео
• Кодирането на звука е несъвместимо.

Дискът или USB памет-устройството не може да се прочете.
• Уверете се, че дискът или USB памет-устройството се поддържа от този плейър. Вижте "Спецификации" > 

"Съвместими носители".
• За записан диск, уверете се, че дискът е финализиран.

Записаните файлове (JPEG, МРЗ, WMA) не могат да бъдат възпроизведени или прочетени.
• Уверете се, че файлът е записан във формат UDF, IS09660 или JOLIET.
• Уверете се, че броят на файловете не надвишава ограничението (максимум 648 файла).
• Уверете се, че файловете са съвместими с този плейър. (Вижте "Спецификации" > "Съвместими 

носители".)

DivX видео файловете не могат да бъдат възпроизведени.
• Уверете се, че DivX видео файлът е цял.
• Уверете се, че разширението на файла е правилно.
• DRM-защитени видео файлове, съхранени в USB памет-устройство не могат да се пускат през аналогова 

видео връзка (например с комбиниран, компонентен или SCART кабел). Прехвърлете видео 
съдържанието на поддържан диск, за да пуснете тези файлове.

DivX субтитрите не се показват правилно.
• Уверете се, че името на файла със субтитрите е същото като името на файла с филма.
• Уверете се, че DivX видео файлът и файлът със субтитрите са записани в една и съща директория.
• Изберете набор от символи, съвместими със субтитрите. (Вижте [Preference] > [DivX Subtitle])
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Specifications

Note

Specifications are subject to change without notice •

DVD region code Countries

 Europe

Playable media
• Disc

DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD• 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW  • 
(Maximum number of files: 648)

• File
Video: .avi, .divx, .mp4, .xvid• 
Audio: .mp3, .wma• 
Picture: .jpg, .jpeg• 

• USB storage device
Compatibility: Hi-Speed USB (2.0)• 
Class support: MSC (Mass Storage Class)• 
File system: FAT16, FAT32• 
Maximum number of albums/folders: 300• 
Maximum number of tracks/titles: 648• 

Video
Signal system: PAL / NTSC• 
Composite video output: 1 Vp-p (75 Ohm)• 
Component video output: 0.7 Vp-p (75 Ohm)• 
Scart: European connector  • 

Audio
2-channel analog output• 

Audio Front L&R : 2 Vrms (47k Ohm)• 
Digital output: 0.5 Vp-p (75 Ohm)• 

Coaxial• 
Sampling frequency:• 

MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz• 
WMA: 44.1 kHz, 48 kHz• 

Constant bit rate:• 
MP3: 8 kbps - 320 kbps• 
WMA: 64 kbps - 192 kbps• 

20 БГ

Спецификации

Забележка

• Спецификациите и дизайнът подлежат на промени без предизвестие.

Регионален код за DVD Страни

Европа

Съвместими носители
• Диск

• DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer), CD-R/-RW (Максимален брой файлове: 648)

• Файл

• Видео: .avi, .divx, .mp4, .xvid
• Аудио: .mp3, .wma
• Снимки: .jpg, .jpeg

• USB памет-устройство

• Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
• Поддържан клас: MSC (Mass Storage Class)
• Файл-система: FAT16, FAT32
• Максимален брой албуми/папки: 300
• Максимален брой песни/заглавия: 648

Видео
• Система на сигнала: PAL/NTSC
• Комбиниран видео изход: 1 Vp-p (75 Ohm)
• Компонентен видео изход: 0.7 Vp-p (75 Ohm)
• SCART: европейски конектор
Аудио
• 2-канален аналогов изход

• Звук отпред Л&Д: 2 Vrms (47k Ohm)
• Цифров изход: 0.5 Vp-p (75 Ohm)

• Коаксиален
• Честота на семплиране:

• MP3: 8 kHz, 11 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44.1 kHz, 48 kHz

• Постоянен битрейт:
• MP3: 8 kbps - 320 kbps
• WMA: 64 kbps - 192 kbps
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Main unit
Dimensions (W x H x D): 360 x 42 x 209 (mm)• 
Net Weight: 1.23 kg• 

Power 
Power supply rating: 230 V~; 50 Hz• 
Power consumption: < 8 W• 
Power consumption in standby mode: < 0.3 W• 

Accessories supplied
Remote control and one battery• 
User Manual• 

Laser specification
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• 
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Основен уред
• Размери (Ш x В x Д): 360 x 42 x 209 (mm)
• Нето тегло: 1.23 kg
Захранване

• Характеристики на захранването: 230 V~; 50 Hz

• Консумация на енергия: < 8 W

• Консумация на енергия в режим на готовност: < 0.3 W

Включени в комплекта аксесоари

• Дистанционно управление и една батерия

• Ръководство на потребителя

Спецификация на лазера

• Вид: Полупроводников лазер InGaAIP (DVD), AIGaAs (CD)

• Дължина на вълната: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)

• Изходна мощност: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)

• Отклонение на лъча: 60 градуса



Abkhazian  6566
Afar      6565
Afrikaans     6570
Amharic     6577
Arabic     6582
Armenian  7289
Assamese  6583
Avestan     6569
Aymara     6589
Azerhaijani  6590
Bahasa Melayu   7783
Bashkir     6665
Belarusian  6669
Bengali     6678
Bihari     6672
Bislama     6673
Bokmål, Norwegian   7866
Bosanski    6683
Brezhoneg  6682
Bulgarian  6671
Burmese     7789
Castellano, Español 6983
Catalán  6765
Chamorro  6772
Chechen  6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
     9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash  6786
Corsican  6779
!esky  6783
Dansk  6865
Deutsch  6869
Dzongkha  6890
English  6978
Esperanto  6979
Estonian  6984
Euskara  6985

  6976
Faroese  7079
Français  7082
Frysk  7089
Fijian  7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan  7176
Georgian  7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani  7178
Gujarati  7185
Hausa  7265
Herero  7290
Hindi  7273
Hiri Motu  7279
Hrwatski  6779
Ido  7379
Interlingua (International)7365
Interlingue  7365
Inuktitut  7385

Inupiaq  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

Language codeЕзиков код
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Спецификации на лазера

• Вид: Полупроводников лазер InGaAIP (DVD), AIGaAs (CD)

• Дължина на вълната: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)

• Изходна мощност: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)

• Отклонение на лъча: 60 градуса

Този продукт е в съответствие с директивата EEE.
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