
DVD  VIDEO PLAYER DVP5960

Návod k obsluze

Děkujeme vám, že jste si vybrali Philips.
 

Potřebujete rychle poradit?
Ze všeho nejdříve se přečtěte uživatelskou příručku, kde 
naleznete tipy pro snazší používání produktů Philips.
Pokud i po přečtení instrukcí potřebujete pomoc, můžete 
navštívit naše stránky online podpory na adrese 
www.philips.com/support.
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UpozorNěNí
při otevřeNí krytU hrozí 
viditelNé a NeviditelNé laserové 
zářeNí.
NevystavUjte se působeNí 
laserového paprskU.
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přístroj nesmí být vystaveno kapající nebo 
stříkající vodě. proto na přístroj nestavte žádné 
nádoby naplněné kapalinami.

vzhledem k situaci panující ve formátech 
disků nabízených různými výrobci může váš 
dvd systém vyžadovat rozšíření funkčnosti 
nebo upgrade. jak se dvd technologie vyvíjí, 
stanou se tato rozšíření běžnými a snadno 
proveditelnými. Pro upgrade software 
navštivte www.p4c.philips.com.

zákazNíCi by Měli Mít Na paMěti, Že Ne 
vŠeChNy televizory s vysokÝM rozliŠeNíM 
jsoU plNě koMpatibilNí s tíMto prodUkteM 
a MohoU bÝt příČiNoU arteFaktů 
v obraze. v případě probléMů s 625 Nebo 525 
řádkovÝM NeprokládaNÝM (proGressive 
sCaN) obrazeM doporUČUjeMe 
přepNoUt Na vÝstUp ve staNdardNíM 
rozliŠeNí. v případě dotazů tÝkajíCíCh se 
koMpatibility vaŠeho televizorU s tíMto 
ModeleM 525p a 625p dvd přehrávaČe 
koNtaktUjte prosíM NaŠe zákazNiCké 
CeNtrUM.
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Likvidace vysloužilého zařízení
tento výrobek je konstruován a vyráběn z vysoce 
kvalitních materiálů a komponentů, které lze 
recyklovat a znovu použít.
pokud je k výrobku připojen tento symbol 
přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že se na 

výrobek vztahuje evropská směrnice 2002/96/eC. informujte 
se prosím o vašem místním systému sběru vysloužilých 
elektrických a elektronických zařízení.
jednejte prosím v souladu s místními předpisy a nevyhazujte 
vysloužilá zařízení do běžného komunálního odpadu. správná 
likvidace vysloužilých přístrojů pomáhá chránit životní 
prostředí.

UPOZORNĚNÍ 
Budete-li používat ovládací prvky 
nebo provádět nastavení v rozporu 
s touto příručkou nebo používat 
jiné postupy, než jak jsou popsány 
v této příručce, můžete se vystavit 
nebezpečnému záření.
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vyrobeno v licenci dolby laboratories. „dolby“ 
a symbol dvojitého d jsou ochrannými známkami 
společnosti dolby laboratories.

Windows Media a logo Windows jsou ve spojených 
státech a dalších zemích registrované ochranné 
známky společnosti Microsoft Corporation.

produkty s certifikací divX Ultra: „divX“, divX 
Ultra Certified a příslušná loga jsou ochrannými 
známkami společnosti divX, inc. a jsou používány 
v licenci této společnosti.

hdMi (high definition Multimedia interface) je 
digitální rozhraní, které umožňuje úplný přenos 
hd digitálního videa beze ztráty kvality obrazu. 
integrovaná řídící sběrnice umožňuje systémové 
řízení mezi tv přístrojem a připojeným zařízením, 
jako je například digitální set top box.
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Obecné informace

Bezpečnost laseru
toto zařízení používá laser. vzhledem 
k možnému poškození zraku smí kryt 
přístroje odejmout a servis zařízení 
provádět pouze kvalifikovaný servisní 
personál.

POZNÁMKA: 
POUŽITÉ OBRÁZKY SE MOHOU 
V JEDNOTLIVÝCH ZEMÍCH LIŠIT.

UPOZORNĚNÍ 
(UMÍSTĚNÍ VAROVÁNÍ: NA 
ZADNÍM ŠTÍTKU PŘÍSTROJE)

NIKDY NEPROVÁDĚJTE ANI 
NEMĚŇTE ZAPOJENÍ PŘI 
ZAPNUTÉM NAPÁJENÍ.

Důležitá poznámka:  
S ohledem na celou řadu verzí nových 
ochran hudebních CD před kopírováním 
a dřívějším ochranám používaným 
u hudebních CD nemůže Philips zaručit 
plnou kompatibilitu se všemi novými typy 
ochran. Pokud máte potíže s reprodukcí 
takovéhoto hudebního disku, obraťte se 
prosím na prodejce těchto disků.

tento dvd přehrávač je v souladu 
se směrnicí pro elektromagnetickou 
kompatibilitu (eMC) a nízké napětí.

LASER
typ polovodičový laser 
 Gaalas
vlnová délka 650 nm (dvd) 
 780 nm (vCd/Cd)
výstupní výkon 7 mW (dvd)
 10 mW (vCd/Cd)
divergence paprsku 60°

zákaznický záznam:

přečtěte si pečlivě informace uvedené na 
spodní straně dvd video přehrávače 
a poznamenejte si na zde vyhrazené 
místo sériové číslo přístroje. Uschovejte 
tuto informaci pro budoucí potřebu.

Model č.: dvp 5960

sériové číslo: __________________

Životní prostředí
konstrukce obalu byla řízena snahou 
použít co nejmenší množství obalového 
materiálu. obal je zhotoven tak, aby bylo 
snadné jej roztřídit na dva materiály: 
lepenku (krabice, výplně) a polyethylen 
(sáčky, ochranný obal).

přístroj sestává z materiálů, které 
v případě rozebrání specializovanou 
společností umožňují recyklaci a opětovné 
použití. řiďte se prosím místními předpisy 
týkajícími se likvidace obalových materiálů, 
vybitých baterií a vyřazených přístrojů.

Tento přístroj vyhovuje předpisům 
Evropské unie upravujícím ochranu 
před elektromagnetickým rušením.

Změna technických parametrů bez 
předchozího upozornění vyhrazena. Ochranné 
známky jsou vlastnictvím společnosti 
Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo 
příslušných vlastníků.
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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
Česky  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

Kódy jazyků
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Úvod

Dodávané příslušenství

Čištění disků
k čištění disků používejte čistící utěrku. 
disk otírejte od středu ke kraji krátkými 
rovnými pohyby.

POZOR!
Nepoužívejte rozpouštědla, jako například 
benzín, ředidlo, běžně dostupné čistící 
prostředky nebo antistatické spreje 
určené pro klasické desky.

jelikož optická jednotka (laser) tohoto 
dvd systému pracuje s vyšším výkonem 
než běžné dvd nebo Cd přehrávače, 
mohou čistící disky určené pro běžné 
dvd nebo Cd přehrávače tuto optickou 
jednotku (laser) poškodit. vyhněte se 
proto používání čistících disků.

Umístění
Nalezení vhodného místa
– přístroj umístěte na rovný, pevný 
a stabilní povrch. Neumisťujte přístroj na 
koberec.
– přístroj neumisťujte na jiné zařízení, 
které by mohlo způsobovat jeho 
přehřívání, například na receiver nebo 
zesilovač.
– pod přístroj nezasouvejte žádné 
předměty, například noviny, časopisy nebo 
Cd disky.
– přístroj nainstalujte do blízkosti snadno 
dostupné síťové zásuvky.

Prostor pro ventilaci
– přístroj umístěte do prostoru 
s dostatečnou ventilací vzduchu, aby 
nedocházelo k jeho přehřívání. ponechte 
alespoň 10 cm volného místa za a nad 
přístrojem a nejméně 5 cm po stranách 
přístroje.

10 cm 10 cm

5 cm

5 cm

Chraňte přístroj před nadměrnými 
teplotami, vlhkostí, vodou a prachem
– přístroj nesmí být vystaven kapající 
nebo stříkající vodě.
– Na přístroj nestavte žádné potenciálně 
nebezpečné předměty (nádoby naplněné 
kapalinou, zapálené svíčky).

dálkový ovladač 
a
2 baterie aaa
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Zapojení

Připojení TV

AUDIO
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

AUDIO
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

1

AUDIO
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

AUDIO
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

TV IN

21

DŮLEŽITÉ!
– Z následujících možností stačí 
provést pouze jedno video zapojení. 
Vyberte zapojení podle schopností 
vašeho televizoru.
– DVD systém připojte přímo 
k televizoru.
– Při SCART zapojení můžete 
využít jak Video, tak i Audio funkcí 
DVD přehrávače.

Použití konektoru SCART

● pomocí sCart kabelu (černý) propojte 
sCart konektor na dvd přehrávači (TV 
OUT) s odpovídajícím vstupním sCart 
konektorem na televizoru (kabel není 
přiložen).

Užitečný tip:
– Zajistěte, aby byl konec SCART 
kabelu s označením „TV“ zapojen do 
televizoru a konec s označením „DVD“ 
byl zapojen do DVD přehrávače.

 

Použití kompozitního video kabelu 
(CVBS)

1 pomocí video kabelu (žluté konektory) 
propojte Cvbs (video) konektor na 
dvd přehrávači se vstupním video 
konektorem na televizoru (může být 
označen také jako a/v in, video in, 
Composite nebo baseband) (kabel není 
přiložen).

2 Chcete-li poslouchat zvuk tohoto dvd 
přehrávače prostřednictvím reproduktorů 
televizoru, propojte pomocí audio 
kabelů (červené/bílé konektory) výstup 
aUdio oUt (l/r) na dvd přehrávači 
s odpovídajícími vstupními konektory 
aUdio iN na televizoru (kabel není 
přiložen).
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Zapojení

AUDIO  IN
R             L

VIDEO
IN

TO TVINT IN

CH3   CH4

2

1

Koaxiální kabel do TV

Zadní strana RF modulátoru
(pouze příklad)

Anténa nebo signál
z kabelové

televize

AUDIO
IN

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

1 2

DŮLEŽITÉ!
– Kvality Progressive Scan videa lze 
dosáhnout pouze při použití Y Pb Pr 
konektorů. Toto zapojení vyžaduje 
Progressive Scan televizor.

Použití komponentních video 
konektorů (Y Pb Pr)

1 pomocí kabelu komponentního videa 
(červený/modrý/zelený konektor) 
propojte Y Pb Pr pr konektory 
dvd systému s odpovídajícími vstupy 
komponentního videa na televizoru 
(mohou být označeny jako y pb pr) (kabel 
není přiložen).

2 Chcete-li poslouchat zvuk tohoto dvd 
přehrávače prostřednictvím reproduktorů 
televizoru, propojte pomocí audio 
kabelů (červené/bílé konektory) výstup 
aUdio oUt (l/r) na dvd přehrávači 
s odpovídajícími vstupními konektory 
aUdio iN na televizoru (kabel není 
přiložen).

3 pokračujte stranou 18 pro podrobné 
nastavení progressive scan.

DŮLEŽITÉ!
– Pokud má váš televizor pouze 
jeden vstupní anténní konektor 
(může být označen jako 75 Ohm 
nebo RF In), budete pro sledování 
DVD obrazu na TV obrazovce 
potřebovat RF modulátor. Obraťte 
se na svého maloobchodního 
prodejce nebo na Philips, kde získáte 
informace o dostupnosti a funkci RF 
modulátoru.

Použití volitelného RF modulátoru

1 pomocí video kabelu (žluté konektory) 
propojte konektor CVBS na dvd 
přehrávači s video vstupním konektorem 
na rF modulátoru.

2 pomocí koaxiálního kabelu (není přiložen) 
propojte rF modulátor s anténním 
konektorem vašeho televizoru.
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Zapojení

Připojení napájecí šňůry

~ AC MAINS

AUDIO
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

Po řádném provedení všech 
ostatních zapojení můžete zapojit 
napájecí šňůru do síťové zásuvky.
Nikdy neprovádějte ani neměňte žádná 
zapojení při zapnutém napájení.

když není vložen žádný disk, stiskněte 
na čelním panelu DVD přehrávače 
tlačítko STADNBY ON. 
Na displeji se může objevit 
„NO DISC“.

NO DISC
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Zapojení

Volitelně: připojení k audio 
systému

AUDIO
IN

STEREO

DIGITAL

OPTICAL

AUDIO
IN

DIGITAL

AV Receiver

Stereo systém je vybaven Dolby Pro 
Logic nebo Audio In konektory pro 
levý/pravý kanál

1 vyberte jedno z video zapojení (Cvbs 
video iN, sCart nebo CoMpoNeNt 
video iN) podle schopností vašeho 
televizoru.

2 pomocí audio kabelů (červené/bílé 
konektory) propojte AUDIO OUT 
(L/R) konektory na dvd přehrávači 
s odpovídajícími vstupními aUdio iN 
konektory na stereo systému (kabel není 
přiložen).

Volitelně: připojení k digitálnímu 
AV receiveru

Receiver je vybaven PCM, Dolby 
Digital nebo MPEG2 dekodérem

1 vyberte jedno z video zapojení (Cvbs 
video iN, sCart nebo CoMpoNeNt 
video iN) podle schopností vašeho 
televizoru.

2 konektor CoaXial na dvd přehrávači 
propojte s odpovídajícím digitálním audio 
vstupním konektorem na receiveru (kabel 
není přiložen).

3 podle schopností vašeho digitálního 
receiveru nastavte digitální výstup dvd 
přehrávače na pCM-oNly nebo all (viz 
str. 33 „Digital Output“).
 
Užitečný tip:
– Pokud audio formát digitálního výstupu 
neodpovídá schopnostem vašeho receiveru, 
bude receiver produkovat hlasitý zkreslený 
zvuk, nebo z něj nebude vycházet vůbec 
žádný zvuk.
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Volitelné: Připojení k televizoru 
s HDMI konektorem

HDMI IN

HDMI IN

HDTV

Použití HDMI konektorů (High 
Definition Multimedia Interface)

● hdMi umožňuje neupravený 
a nekomprimovaný přenos digitálních dat 
pro maximální kvalitu zvuku a obrazu.

● pro plug&play připojení audio a video 
výstupu slouží jeden společný kabel.

● k propojení konektoru hdMi oUt na 
dvd přehrávači a konektoru hdMi iN 
na hdMi kompatibilním zařízení (např 
pC, tv, set top box) použijte hdMi kabel 
(není přiložen).
c inicializace a navázání komunikace 
mezi dvd přehrávačem a vstupním 
zařízením může trvat  určitý čas.
c reprodukce se spustí automaticky.

● detailním nastavením hdMi pokračujte 
na straně 42.

Užitečné tipy:
– Pokud používáte HDMI jako zdroj audio 
signálu, ujistěte se, že je položka „Digital 
Output“ nastavena na „PCM Only“ (viz 
strana 37 „Digitální výstup“).
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Zapojení

Volitelné: Připojení 
podporovaného USB zařízení

USB prodlužovací kabel
(volitelné příslušenství – není přiloženo)

Používání USB portu

pomocí tohoto dvd systému můžete 
pouze prohlížet obsah následujících 
podporovaných Usb zařízení. editace dat 
a nahrávání na dvd+r/+rW není možné.

1 připojte podporované Usb zařízení přímo 
do Usb portu na čelním panelu (viz 
předchozí ilustrace).

2 stiskem tlačítka Usb na dálkovém ovladači 
můžete prohlížet soubory uložené na 
podporovaném Usb zařízení.

3 před odpojením podporovaného Usb 
zařízení z Usb portu musíte zastavit 
přehrávání jeho obsahu.

Užitečné tipy:
– USB port podporuje pouze standard 
USB1.1 a reprodukci JPEG/MP3/WMA 
souborů.
– USB port umožňuje připojování zařízení 
za chodu. Čtení je možné z následujících 
zařízení: {USB klíčenky a USB flash 
disky, čtečky různých typů karet, 
přenosné harddisky a MP3 přehrávače}.
– Pokud je zapojeno nepodporované USB 
zařízení, DVD přehrávač zobrazí informaci 
o nepodporovaném zařízení.
– K připojení USB zařízení lze použít USB 
prodlužovací kabel.
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Čelní a zadní panel

Funkční přehled

STANDBY-ON 1
– zapnutí dvd přehrávače nebo 

vypnutí do pohotovostního režimu

Zásuvka disků

OPEN CLOSE Z
– otevření/zavření zásuvky disků

Displej
– zobrazuje aktuální stav dvd 

přehrávače

x STOP
– zastavení reprodukce

BX PLAY/PAUSE
– spuštění nebo pauza reprodukce

IR senzor
– dálkový ovladač nasměrujte na tento 

senzor

HDMI
– připojení k hdMi kompatibilnímu zařízení 

(například lCd/projektoru/plasmového 
displeje/projekční tv, hdtv nebo receiveru)

CVBS (VIDEO výstup)
– připojte do Cvbs video vstupu televizoru

YPbPr (komponentní video výstup)
– připojte k ypbpr vstupu televizoru

TV OUT (SCART)
– připojte ke sCart vstupu televizoru

Audio výstup (levý/pravý)
– připojení k aUdio vstupům zesilovače, 

receiveru nebo zvukové aparatury

COAXIAL (digitální audio výstup)
– připojte ke koaxiálnímu aUdio vstupu na 

digitální zvukové aparatuře

Upozornění: Nedotýkejte se vnitřních pinů na konektorech zadního panelu. 
Statická elektřina by mohla způsobit trvalé poškození přístroje.

HD UPSCALE
– Nastavení hdMi výstupu, 
přepínání rozlišení na ‘480p’, 

‘576p’, ‘720p’(50hz), ‘720p’(60hz) 
a ‘1080i’(50hz), ‘1080i’(60hz).

USB port
– připojení podporovaného Usb zařízení

Síť (AC napájecí šňůra)
– připojte do běžné síťové zásuvky
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Funkční přehled

Dálkový ovladač

DISC MENU
– vstup do kontextového menu 

disku nebo jeho opuštění
– zapínání pbC režimu (pouze pro 

vdC verze 2.0)

RETURN/TITLE
– Návrat na předchozí menu/

zobrazení menu titulu

PREV (1b)
– přeskočení na předchozí titul/

kapitolu/skladbu

NEXT (B1)
– přeskočení na následující titul/

kapitolu/skladbu

STOP (x)
– zastavení reprodukce

PLAY/PAUSE (BX)
– spuštění nebo pauza reprodukce

USB
– přístup k obsahu uloženému na 

podporovaném Usb zařízení 
a opuštění Usb režimu.

SUBTITLE
– volba titulků dvd disku

ZOOM
– zvětšení obrazu na tv obrazovce

REPEAT
– volba různých režimů opakování

REPEAT A-B
– opakovaná reprodukce 

konkrétního úseku na disku

1
– zapnutí přístroje nebo vypnutí do 

pohotovostního režimu

DISPLAY
– zobrazení informací na tv 

obrazovce během reprodukce

b B
– kurzorová tlačítka pro posun 

vlevo nebo vpravo, prohledávání 
dopředu/dozadu

v V
– kurzorová tlačítka pro posun nahoru 

nebo dolu, zpomalená reprodukce 
dopředu/dozadu

OK
– potvrzení volby nebo zadaného 

údaje

SETUP
– vstoupení do menu systémových 

nastavení nebo jeho opuštění

Alfanumerická klávesnice 0-9
– volba numerických položek 

v menu

AUDIO
– volba jazyka zvukové stopy (dvd/

vCd) neb audio kanálů

Užitečný tip:
Chcete-li OTEVŘÍT nebo ZAVŘÍT 
zásuvku disku, stiskněte cca na 
2 vteřiny tlačítko „STOP“.
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Krok 1: Vložení baterií do 
dálkového ovladače

1 otevřete kryt bateriového prostoru.

2 vložte dvě baterie typu r03 nebo aaa se 
správnou polaritou (+ –).

3 zavřete kryt.

Ovládání přístroje dálkovým 
ovladačem

1 Nasměrujte dálkový 
ovladač přímo na senzor 
dálkového ovládání 
(ir) na čelním panelu 
přístroje.

2 Mezi dálkový ovladač 
a dvd přehrávač 
nestavte do cesty 
paprsku žádné překážky.

UPOZORNĚNÍ!
– Pokud jsou baterie slabé nebo 
nebudete dálkový ovladač delší 
čas používat, vyjměte baterie 
z dálkového ovladače.
– Nekombinujte staré a nové 
baterie. Nikdy nekombinujte různé 
typy baterií (standardní, alkalické, 
atd.).
– Baterie obsahují nebezpečné 
chemické látky, proto je třeba 
jejich likvidaci věnovat odpovídající 
pozornost.

Krok 2: Nastavení televizoru

DŮLEŽITÉ!
Ujistěte se, že jste dokončili všechna 
potřebná zapojení (viz strany 11-12 
„Připojení k TV“).

1 zapněte televizor a přepněte jej na 
správný video vstup. Měli byste uvidět 
modrou úvodní obrazovku dvd 
přehrávače.

2 obvykle se tento kanál nachází mezi 
nejnižšími nebo nejvyššími čísly kanálů 
a může být pojmenován jako FroNt, a/v 
iN nebo video. podrobnosti naleznete 
v příručce vašeho televizoru.
c Nebo můžete přepnout televizor na 
kanál 1 a poté postupně procházet kanály 
jeden po druhém a vyhledat kanál video 
vstupu.
c Nebo může být na dálkovém ovladači 
televizoru tlačítko pro přepínání mezi 
jednotlivými video vstupy.
c Nebo televizor nalaďte na kanál 3 
nebo 4, pokud používáte rF modulátor.

3 pokud používáte externí zařízení 
(například zvukovou aparaturu nebo 
receiver), zapněte jej a vyberte příslušný 
vstup, ke kterému je dvd přehrávač 
připojen. podrobnosti viz příručka 
dodávaná spolu s připojeným zařízením.
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Nastavení funkcí Progressive 
Scan (pouze pro Progressive Scan 
televizory)

v režimu progressive scan se zobrazuje 
dvakrát více snímků za vteřinu, než v případě 
prokládaného režimu (normální tv systém). 
s téměř dvojnásobným počtem řádků 
nabízí režim progressive scan vyšší rozlišení 
a kvalitu obrazu.

DŮLEŽITÉ!
Než povolíte Progressive Scan 
režim, musíte zajistit následující:
1) váš televizor je schopen zpracovat 

progressive scan signály. tento režim 
vyžaduje progressive scan televizor.

2) dvd přehrávač je k televizoru připojen 
prostřednictvím konektorů y pb pr (viz 
strana 12).

1 zapněte televizor.

2 vypněte režim progressive scan vašeho 
televizoru nebo zapněte prokládaný režim 
(viz příručka vašeho televizoru).

3 zapněte dvd přehrávač stiskem 
POWER (1) na dálkovém ovladači.

4 přepněte televizor na odpovídající video 
vstup (viz strana 19).
c Na tv obrazovce se objeví dvd pozadí.

5 stiskněte SETUP.

6 stiskem B vyberte {video setUp paGe}.

Set Progressive TV Mode

- -   Video Setup Page   - -

TV Type   
TV Display  
Progressive  On
Picture Setting Off
Component
HD JPEG
HDMI Setup

7 vyberte {CoMpoNeNt} na {yUv}, poté 
potvrďte stiskem OK.

8 vyberte {proGressive} na {oN}, poté 
potvrďte stiskem OK.
c Na tv obrazovce se objeví následující 
menu.

ACTIVATING PROGRESSIVE SCAN:
1. ENSURE YOUR TV HAS PROGRESSIVE SCAN.
2. CONNECT USING YPBPR (GBR) VIDEO CABLE.
3. IF THERE IS A DISTORTED PICTURE, WAIT 
   15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

CancelOK

9 stiskem b zvýrazněte OK  a potvrďte 
stiskem OK.

V této fázi bude na TV obrazovce 
zkreslený nebo žádný obraz, dokud 
nezapnete na televizoru Progressive 
Scan režim.

0 Na televizoru zapněte progressive scan 
režim (viz příručka vašeho televizoru).
c Na tv obrazovce se objeví následující 
menu.

CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE
SCAN. IF THE PICTURE IS GOOD,
PRESS OK BUTTON ON REMOTE.

CancelOK

! stiskem b zvýrazněte OK  a potvrďte 
stiskem OK.
c Nastavení je nyní kompletní a vy si 
můžete vychutnávat obraz vysoké kvality.

Manuální deaktivace progresivního 
režimu

● vyčkejte 15 vteřin na automatické obnovení

NEBO

1 stiskem OPEN CLOSE Z na dvd 
přehrávači otevřete zásuvku disku.

2 Na dálkovém ovladači stiskněte na několik 
vteřin numerické tlačítko „1“.
c Na tv obrazovce by se mělo objevit 
dvd pozadí.

Užitečný tip:
– Některé Progressive Scan televizory 
a televizory s vysokým rozlišením nemusejí 
být plně kompatibilní s tímto DVD systémem. 
Důsledkem může být nepřirozený obraz při 
přehrávání DVD video disku v Progressive Scan 
režimu. V takovém případě funkci Progressive 
Scan na DVD přehrávači i televizoru vypněte.

TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.
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Volba odpovídajícího barevného 
systému

dvd přehrávač a televizor musejí mít 
stejný barevný systém. jedině tak je možné 
přehrávat dvd v tomto přístroji. tento 
dvd přehrávač podporuje oba barevné 
systémy, pal i NtsC.

NTSC TV

- -   Video Setup Page   - -

TV Type  PAL 
TV Display  Multi
Progressive  NTSC
Picture Setting
Component
HD JPEG
HDMI Setup

1 stiskněte SETUP.

2 stiskem B vyberte {video setUp paGe}.

3 pomocí v V zvýrazněte {tv type}, poté 
stiskněte B.

4 pomocí tlačítek v V zvýrazněte jednu 
z následujících voleb:

PAL – vyberte, pokud je přístroj připojen 
k pal televizoru. videosignál NtsC disků 
bude převeden na formát pal.

NTSC – vyberte, pokud je přístroj 
připojen k NtsC televizoru. videosignál 
pal disků bude převeden na formát 
NtsC.

Multi – vyberte, pokud připojený 
televizor podporuje oba formáty, pal 
i NtsC. Formát výstupu bude odpovídat 
formátu přehrávaného disku.

5 vyberte požadované nastavení a stiskněte 
OK.
c postupujte podle instrukcí na 
obrazovce a potvrďte svou volbu.

Užitečné tipy:
– Než změníte barevný systém, zjistěte, 
jaký barevný systém podporuje váš 
televizor.
– Pokud se objeví prázdná TV 
obrazovka nebo zkreslený obraz, 
vyčkejte 15 vteřin na automatické 
obnovení předchozího stavu.

CHANGING PAL TO NTSC:

1. ENSURE THAT YOUR TV SUPPORTS 
    NTSC STANDARD.
2. IF THERE IS A DISTORTED PICTURE 
    DISPLAYED ON THE TV, WAIT 15 
    SECONDS FOR AUTO RECOVERY.

CANCELOK

CONFIRM AGAIN TO USE NEW TV 
TYPE SETTING.

CANCELOK

Manuální obnovení výchozího TV 
systému:

● vyčkejte 15 vteřin na automatické 
obnovení

NEBO

1 stiskem OPEN CLOSE Z na dvd 
přehrávači otevřete zásuvku disku.

2 Na dálkovém ovladači stiskněte na několik 
vteřin numerické tlačítko „3“.
c Na tv obrazovce by se mělo objevit 
dvd pozadí.

TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.

Philips DVP5960_12 DFU CZ.indd   21 4.7.2006   21:51:28



Č
esky

22

Začínáme

TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.

Krok 3: Nastavení jazykových 
preferencí
jazykové volby se mohou různit 
v závislosti na zemi nebo regionu a nemusí 
odpovídat ilustracím vyobrazeným v této 
příručce.

Jazyk přehrávače (OSD-jazyk)

jazyk, v jakém komunikuje samotný 
přehrávač (osd jazyk) nezávisí na jazycích 
dostupných na disku a přístroj vždy 
komunikuje ve vámi nastaveném jazyce.

Set OSD Language English

- -   General Setup Page   - -

Disc Lock   
Display Dim  
Program   
OSD Language ENGLISH  
Sleep  FRANÇAIS 
DIVX(r) Vod Code DEUTSCH
  NEDERLANDS

1 stiskněte SETUP.

2 stiskem B vyberte {GeNeral setUp 
paGe}.

3 pomocí tlačítek v V zvýrazněte {osd 
laNGUaGe} a stiskněte B.

4 pomocí tlačítek v V vyberte jazyk 
a potvrďte stiskem OK.

Jazyk zvukové stopy, jazyk titulků 
a jazyk menu disku

Můžete vybrat preferovaný jazyk zvukové 
stopy, titulků a menu disku. pokud není 
preferovaný jazyk na disku k dispozici, 
bude namísto něj použit výchozí jazyk 
disku.

Set Preference To English

Audio  English 
Subtitle  Chinese
Disc Menu  French
Parental  Spanish
PBC  Portuguese
Mp3 / Jpeg Nav Polish
Password   Italian

- -   Preference Page   - -

1 stiskněte dvakrát STOP a poté stiskněte 
SETUP.

2 stiskem B vyberte {preFereNCe paGe}.

3 pomocí v V zvýrazněte jednu 
z následujících voleb a stiskněte B.
– „audio“ (zvuková stopa disku)
– „subtitle“ (titulky)
– „disc Menu“ (menu disku)

4 pomocí tlačítek v V vyberte jazyk 
a potvrďte stiskem OK.

Pokud není vámi požadovaný jazyk 
na seznamu, vyberte {others}. 
pomocí numerických tlačítek (0-9) 
na dálkovém ovladači zadejte čtyřmístný 
kód jazyka „XXXX“ (viz strana 7 „kódy 
jazyků“) a potvrďte stiskem OK.

5 opakujte kroky 3~4 pro ostatní 
jazyková nastavení.
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TIP: zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. vždy se řiďte instrukcemi 
dodávanými spolu s diskem.

DŮLEŽITÉ!
– Pokud se při stisku tlačítka objeví 
na TV obrazovce ikona zakázané 
operace (∅), znamená to, že funkce 
není na daném disku nebo v daný 
okamžik k dispozici.
– V závislosti na DVD nebo VIDEO CD 
discích mohou být některé operace 
odlišné nebo mohou být omezeny.
– Netlačte na zásuvku disku 
a nepokládejte na ni žádné jiné 
předměty. Mohli byste přístroj poškodit.

Disky, které lze v přístroji přehrávat
Váš DVD přehrávač přehrává 
následující typy disků:
– dvd (digital versatile disc) disky
– vCd (video Cd) disky
– svCd (super video Cd) disky
– Nahrávatelné/přepisovatelné 

dvd+r(W) disky
– audio Cd disky
– Mp3/WMa disky, obrazové soubory 

(kodak, jpeG) na Cd-r(W) discích
– Formát jpeG/iso 9660
– Maximální zobrazení 30 znaků
– podporované vzorkovací frekvence: 

32 khz, 44,1 khz, 48 khz (MpeG-1) 
16 khz, 22,05 khz, 24 khz (MpeG-2)

– podporované datové toky: 32 ~ 256 
kbps (MpeG-1) 8~160 kbps (MpeG-2), 
variabilní bitrate

– WMa soubory na Cd-r(W) discích
– podporované datové toky: 32 ~ 192 kbps

– divX filmy na Cd-r(W)/dvd+r(W) 
discích:
– divX 3.11, 4.x, 5.x a 6.x
– přesná kompenzace obrazu Q-pel
– reprodukce GMC (Global Motion 

Compensation).
– divX Ultra na Cd-r(W)/dvd+r(W) 

discích:

Ovládání disku

SUPER VIDEOSUPER VIDEO

Kódy regionů
tento dvd přehrávač podporuje systém 
kontroly regionů. zkontrolujte označení 
regionu na obalu disku. pokud číslo 
regionu disku neodpovídá číslu regionu na 
dvd přehrávači (viz následující tabulka), 
přístroj nemusí být schopen takový disk 
přehrát.

Užitečné tipy:
– CD-R/RW a DVD+R/RW disky nemusí 
jít v závislosti na typu disku a podmínkách 
nahrávání vždy přehrát.
– Pokud máte s přehráváním určitých disků 
potíže, disk vyjměte a zkuste jiný. Nesprávně 
naformátované disky nelze v tomto přístroji 
přehrát.

Region
Disky, které lze

přehrát
(Příklad)

USA a Kanada

Velká Británie
a Evropa

Asijsko-pacifický region,
Taiwan, Korea

Austrálie, Nový Zéland,
Latinská Amerika

ALL

ALL

ALL

ALL

1

2

3

4

ALL 5Rusko a Indie

ALL 6
Čína, Calcos Islands,
Walls and Futuna Islands
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Ovládání disku

TIP: zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. vždy se řiďte instrukcemi 
dodávanými spolu s diskem.

Reprodukce disků
1 dvd přehrávač, televizor (a případě 

stereo aparaturu nebo receiver) zapněte 
do napájení.

2 zapněte televizor a přepněte jej na 
příslušný video vstup (viz strana 19 
„Nastavení televizoru“).

3 stiskněte STANDBY-ON na čelním 
panelu dvd přehrávače.
c Měla by se objevit obrazovka dvd 
přehrávače.

4 stiskem OPEN-CLOSE Z otevřete 
zásuvku disku.

● zásuvku disku můžete také otevírat 
a zavírat podržením tlačítka STOP x na 
dálkovém ovladači.

5 vložte disk etiketou směrem 
nahoru a stiskem tlačítka OPEN/
CLOSE Z zásuvku zase zavřete.
c v případě oboustranných disků vložte 
disk popiskem strany, kterou chcete 
přehrát, směrem nahoru.

6 reprodukce se spustí automaticky. pokud 
ne, stiskněte PLAY/PAUSE BX.
c když se na tv obrazovce objeví menu 
disku, viz strana 26 „používání menu 
disku“. 
c pokud je disk uzamčen funkcí 
rodičovské ochrany, musíte zadat 
šestimístné heslo (viz strana 45).

● další funkce reprodukce viz 
strany 25 – 33.

Základní funkce reprodukce
pokud není uvedeno jinak, vycházejí 
všechny popisované operace z použití 
dálkového ovladače.

Pauza reprodukce

1 během reprodukce stiskněte PLAY/
PAUSE BX.
c reprodukce se zastaví a ztlumí se zvuk.

2 Chcete-li obnovit normální reprodukci, 
stiskněte znovu PLAY/PAUSE BX.

Volba jiné skladby/kapitoly

● stiskem PREV 1b / NEXT B1 přejděte 
na předchozí nebo následující skladbu/
kapitolu.

● v režimu stop zobrazte stiskem 
DISPLAY informační textový řádek pro 
titul/kapitolu/skladbu (příklad – 00/08).

● pomocí numerických tlačítek (0-
9) zadejte platné číslo skladby/kapitoly 
a stiskněte OK.
c reprodukce přeskočí na vybraný titul/
skladbu/kapitolu.

Zastavení reprodukce

● stiskněte STOP x.

Užitečné tipy:
– Pokud je reprodukce disku zastavena/
v pauze více než 5 minut, spustí se 
automaticky spořič obrazovky.
– Pokud po zastavení disku nestisknete 
po dobu 15 minut žádné tlačítko, přepne 
se přehrávač automaticky do úsporného 
pohotovostního režimu.
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Ovládání disku

TIP: zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. vždy se řiďte instrukcemi 
dodávanými spolu s diskem.

Volba různých funkcí opakování/
náhodné reprodukce

Režim opakované reprodukce

Možnosti opakování se mohou lišit podle 
typu disku.

1 během reprodukce disku vyberte stiskem 
REPEAT režim opakované reprodukce.

Pro DVD
– Chapter (opakovaná reprodukce právě 

hrané kapitoly)
– title (opakovaná reprodukce právě 

hraného titulu)
– all (opakovaná reprodukce celého 

disku)
– off (zrušení režimu opakování)

Pro Video CD, Audio CD
– track (opakovaná reprodukce právě 

hrané skladby)
– all (opakovaná reprodukce celého 

disku)
– off (zrušení režimu opakování)

Pro MP3
– repeat one (opakování právě hraného 

souboru)
– repeat Folder (opakování všech 

souborů ve vybrané složce)
– Folder (všechny soubory ve složce se 

přehrají jednou)
– shuffle (všechny soubory v aktuální 

složce se přehrávají v náhodném 
pořadí)

– single (jedno přehrání aktuálního 
souboru)

Pro JPEG, DivX
v režimu stop
– repeat one (opakování právě hraného 

souboru)
– repeat Folder (opakování všech 

souborů ve vybrané složce)
– Folder (všechny soubory ve složce se 

přehrají jednou)
– shuffle (všechny soubory v aktuální 

složce se přehrávají v náhodném 
pořadí)

– single (jedno přehrání aktuálního 
souboru)

v režimu play
– repeat one (opakování právě hraného 

souboru)
– repeat all (opakování všech souborů 

na disku)
– repeat off (zrušení opakované 

reprodukce)
– shuffle (všechny soubory v aktuální 

složce se přehrávají v náhodném 
pořadí)

– single (jedno přehrání aktuálního 
souboru)

2 Chcete-li zastavit opakovanou reprodukci, 
stiskněte STOP x.

Užitečný tip:
– VCD disky neumožňují opakovanou 
reprodukci, pokud je zapnuta funkce řízené 
reprodukce (PBC).

Opakování úseku v rámci kapitoly/
skladby

1 během reprodukce disku stiskněte 
v místě, kde chcete začít opakování, 
tlačítko REPEAT A-B.

2 v koncovém bodě opakovaného úseku 
stiskněte znovu REPEAT A-B.
c Úsek a-b lze nastavit pouze v rámci 
jedné skladby/kapitoly.
c Nyní se opakovaně přehrává vybraný 
úsek.

3 Chcete-li ukončit opakování úseku, 
stiskněte REPEAT A-B.

Philips DVP5960_12 DFU CZ.indd   25 4.7.2006   21:51:30



Č
esky

26

Ovládání disku

TIP: zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. vždy se řiďte instrukcemi 
dodávanými spolu s diskem.

Další operace při přehrávání 
videa (DVD/VCD/SVCD)

Používání menu disku

po vložení disku se na tv obrazovce může 
v závislosti na formátu disku objevit menu.

Volba funkce nebo položky
● použijte tlačítka b B v V nebo 

numerická tlačítka (0-9) na dálkovém 
ovladači a poté stiskem OK spusťte 
reprodukci.

Vstup do menu a jeho opuštění
● stiskněte DISC MENU na dálkovém 

ovladači.

Zvětšení obrazu

tato funkce umožňuje zvětšit obraz na 
tv obrazovce a posouvat po obrazovce 
zvětšený výřez.

1 během reprodukce vyberte opakovaným 
stiskem tlačítka ZOOM požadovaný 
poměr zvětšení.
c pomocí tlačítek b B v V můžete 
zvětšeným obrazem pohybovat.
c reprodukce pokračuje.

2 opakovaným stiskem ZOOM se vrátíte 
k původní velikosti obrazu.

Obnovení reprodukce od místa 
posledního zastavení

přístroj si pamatuje místo zastavení 
reprodukce pro 5 naposledy přehrávaných 
disků, a to i po vyjmutí disku nebo vypnutí 
napájení.

● vložte jeden z pěti naposledy 
přehrávaných disků.
c Na displeji se objeví „LOAD“.

● stiskněte PLAY/PAUSE BX pro 
spuštění reprodukce od místa posledního 
zastavení.

Zrušení režimu obnovení reprodukce
● při zastaveném disku stiskněte STOP x 

ještě jednou.

Užitečný tip:
– Pro CD/MP3 disky není tato funkce 
k dispozici.

Zpomalená reprodukce

1 během reprodukce vyberte stiskem 
v V požadovanou rychlost: 1/2, 1/4, 1/8 
nebo 1/16 (reprodukce dopředu {dvd/
svCd/vCd} nebo dozadu {dvd}).
c bude ztlumen zvuk.

2 pro návrat k normální rychlosti reprodukce 
stiskněte PLAY/PAUSE BX.

Prohledávání vpřed/vzad

1 během reprodukce vyberte stiskem b 
B požadovanou rychlost: 2×, 4×, 8×, 16× 
nebo 32× (vpřed nebo vzad).
c zvuk bude vypnutý (dvd/vCd) nebo 
přerušovaný (Cd).

2 pro návrat k normální rychlosti reprodukce 
stiskněte PLAY/PAUSE BX.
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Ovládání disku

TIP: zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. vždy se řiďte instrukcemi 
dodávanými spolu s diskem.

OSD (obrazovková menu) (DVD/
VCD/SVCD)

Používání OSD menu

osd menu zobrazuje informace 
o reprodukci disku (například číslo titulu 
nebo kapitoly, odehraný čas, jazyk titulků 
nebo zvukové stopy). řadu operací lze 
provést bez přerušení reprodukce disku.

● během reprodukce stiskněte DISPLAY.
c Na tv obrazovce se objeví seznam 
dostupných informací o disku.

Menu

Bitrate    61 Title Remain    0:48:59 

Title 01/01
Chapter 09/12
Audio 2CH Chinese
Subtitle Off

 (DVD)

Menu

Bitrate    71 Total Elapsed    0:01:32 

Track 01/01
Disc Time 0:48:53
Track Time 0:48:53 
Repeat AB Off

 (VCD)

Výběr titulu/kapitoly/skladby

1 stiskem v V zvýrazněte {title} / 
{Chapter} nebo {track} a stiskem B na 
řádek vstupte.

2 pomocí numerických tlačítek (0-9) 
zadejte platné číslo (např 04/05).

3 potvrďte stiskem OK.
c reprodukce se posune na vybraný 
titul/kapitolu/skladbu.

Vyhledávání podle času

1 stiskem v V zvýrazněte {time disp.} 
(zobrazení času) a stiskem B na řádek 
vstupte.
c v závislosti na typu disku se na 
tv obrazovce objeví následující typy 
zobrazení.

Pro DVD disky:
tt elapsed – odehraný čas aktuálního 
titulu.
tt remain – zbývající čas aktuálního 
titulu.
Ch elapsed – odehraný čas aktuální 
kapitoly.
Ch remain – zbývající čas aktuální 
kapitoly.

Pro VCD/SVCD disky:
total elapsed – odehraný čas aktuálního 
disku.
total remain – zbývající čas aktuálního 
disku.
single elapsed – odehraný čas aktuální 
skladby.
single remain – zbývající čas aktuální 
skladby.

2 stiskem v V zvýrazněte {tt time} / 
{Ch time} / {disc time} nebo {track 
time} a stiskem B na řádek vstupte.

3 pomocí numerických tlačítek (0-9) 
zadejte platný čas (např. 0:34:27).

4 potvrďte stiskem OK.
c reprodukce se posune na vybraný čas.
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Ovládání disku

TIP: zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. vždy se řiďte instrukcemi 
dodávanými spolu s diskem.

Zvuková stopa/Titulky

1 stiskem v V zvýrazněte {audio} nebo 
{subtitle} a stiskem B na řádek vstupte.
c Na obrazovce se objeví menu pro 
nastavení zvukové stopy nebo titulků.

2 pomocí v V vyberte jeden z jazyků 
a potvrďte stiskem OK.
c aktuální jazyk zvukové stopy nebo 
titulků se změní na vybraný jazyk.

Úhel kamery

1 stiskem v V zvýrazněte {angle} a stiskem 
B na řádek vstupte.

2 pomocí numerických tlačítek (0-9) 
zadejte platné číslo.

3 potvrďte stiskem OK.
c reprodukce se přepne na vybraný úhel 
kamery.

Funkce Preview (náhled)

tato funkce zmenší obraz jednotlivých 
skladeb tak, aby bylo možné zobrazit 
nabídku šesti skladeb na obrazovce 
najednou a mohli jste se tak lépe 
orientovat v obsahu jednotlivých skladeb.

1 stiskem v V zvýrazněte {preview} 
a stiskem B na řádek vstupte.
c Na tv obrazovce se objeví menu 
náhledu.

Select Digest Type:
Track Digest
Disc Interval
Track Interval

Select Digest Type:
Title Digest
Chapter Digest
Title Interval
Chapter Interval

2 stiskem v V vyberte typ PREVIEW 
náhledu a poté stiskněte OK.
c Na obrazovce se objeví náhledy 
jednotlivých segmentů.

A B C

D E F

01 02 03

04 05 06

(příklad zobrazení 6 miniatur)

3 pomocí v V b B vyberte skladbu 
nebo skladbu zadejte přímo pomocí 
numerických tlačítek (0-9) a poté 
stiskněte OK.
c spustí se automaticky reprodukce 
vybrané skladby.

(příklad pro dvd) (příklad pro video Cd)
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Ovládání disku

TIP: zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. vždy se řiďte instrukcemi 
dodávanými spolu s diskem.

Speciální DVD funkce

Reprodukce titulu

1 stiskněte DISC MENU.
c Na tv obrazovce se objeví menu titulů 
disku.

2 pomocí v V b B nebo numerických 
tlačítek (0-9) proveďte svoji volbu.

3 potvrďte stiskem OK.

Změna jazyka zvukové stopy

Pro DVD

● opakovaným stiskem tlačítka AUDIO 
vybírejte mezi dostupnými jazyky.

V případě VCD disků – změna audio 
kanálu

● opakovaným stiskem tlačítka AUDIO 
vybírejte z dostupných audio kanálů 
nabízených diskem (MoNo leFt, MoNo 
riGht, MiX MoNo, stereo).

Titulky

● opakovaným stiskem tlačítka SUBTITLE 
vybírejte mezi dostupnými jazyky.

Speciální VCD a SVCD funkce

Řízená reprodukce (PBC)

Pro VCD disky ve verzi 2.0 vybavené 
PBC funkcí

● při zastavené reprodukci přepínejte 
stiskem DISC MENU mezi „pbC oN“ 
a „pbC oFF“.
c když vyberete „pbC oN“, objeví 
se na tv obrazovce menu disku (je-li 
k dispozici).
c pomocí PREV 1b / NEXT B1 nebo 
numerických tlačítek (0-9) proveďte svou 
volbu.

● během reprodukce se stiskem RETURN/
TITLE vrátíte do menu obrazovky 
(pokud je zapnutá funkce pbC).

Chcete-li přeskočit menu a rovnou 
spustit reprodukci od začátku disku:

● stiskem tlačítka DISC MENU na 
dálkovém ovladači funkci pbC vypněte.
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Ovládání disku

TIP: zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. vždy se řiďte instrukcemi 
dodávanými spolu s diskem.

Přehrávání DivX disků
tento přístroj podporuje přehrávání divX 
filmů, nahraných z počítače na Cd-r/rW 
(více informací viz strana 32).

1 vložte divX disk.
c reprodukce se spustí automaticky. 
pokud ne, stiskněte PLAY/PAUSE BX.

2 stisk tlačítka SUBTITLE na dálkovém 
ovladači zapíná a vypíná zobrazení titulků.

● pokud divX disk obsahuje vícejazyčné 
titulky, můžete stiskem SUBTITLE 
změnit jazyk titulků i během reprodukce.

Užitečné tipy:
– Podporovány jsou titulkové soubory 
s následujícími příponami (.srt, .smi, .sub, .ssa, 
.ass), v navigačním menu se však neobjeví.
– Název souboru s titulky musí být stejný, 
jako název obrazového souboru.

Rozšířené funkce u DivX Ultra

● XSUB™ titulky vám umožní vybavit 
filmy vícejazyčnými sadami titulků.

● Interaktivní video menu nabízejí 
nebývalý komfort, díky kterému můžete 
procházet různými scénami nebo 
bonusovými materiály a volit jazyk 
zvukové stopy a titulků.

● Alternativní zvukové stopy umožňují 
vybavit filmy více jazykovými verzemi 
nebo oddělit audio stopy pro konkrétní 
konfigurace reproduktorů.

● Značky kapitol poskytují větší pružnost 
a umožňují kdykoli přeskakovat přímo na 
oblíbené scény, které chcete sledovat.
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Ovládání disku

Přehrávání obrázků 
nebo zvukových souborů 
z podporovaného USB zařízení

tento dvd přehrávač je schopen 
zpřístupnit a zobrazit data (jpeG, Mp3 
nebo WMa) z podporovaného Usb 
zařízení.

1 v režimu reprodukce disku zasuňte 
podporované Usb zařízení do Usb portu 
na čelním panelu přístroje.
c v levém dolním rohu se zobrazí 
dialogové okno.
c při přehrávání iso disku se dialog 
nezobrazí.

Press USB key to select device

2 stiskem tlačítka USB na dálkovém 
ovladači zpřístupněte data ze zařízení.
c Na tv obrazovce se objeví menu, ve 
kterém jsou zobrazeny všechny soubory 
podporovaných typů.

MP3 Music 1
MP3 Music 2

Picture 1

Picture 2

--

\MP3_files_128kbs

01:42    04:40   128kbps  
001/020

MP3

MP3

● pomocí v V procházejte menu a vyberte 
zařízení, ke kterému chcete přistupovat. 
poté stiskněte OK.

● stiskem Usb na dálkovém ovladači 
opusťte menu souborů.

● před odpojením Usb zařízení ze slotu 
přehrávače stiskněte tlačítko USB.

Kompatibilita USB zařízení

● Usb port nepodporuje připojení jiných 
než podporovaných Usb zařízení.

● Usb port podporuje reprodukci jpeG/
Mp3/WMa souborů.

● prostřednictvím Usb portu tohoto dvd 
přehrávače není možné nahrávat data.

● Materiály s ochranou proti kopírování 
nelze přehrávat. 

Užitečné tipy:
– Mezi podporovaná USB zařízení patří: 
{USB klíčenky a USB flash disky, čtečky 
různých typů karet, přenosné harddisky 
a MP3 přehrávače}.

TIP: zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. vždy se řiďte instrukcemi 
dodávanými spolu s diskem.
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Ovládání disku

TIP: zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. vždy se řiďte instrukcemi 
dodávanými spolu s diskem.

Přehrávání MP3/WMA/JPEG/
Kodak Picture disků

tento dvd systém je schopen přehrávat 
WMa, Mp3, jpeG, vCd a svCd soubory 
z vašich vlastních nahraných Cd-r/rW 
disků, zakoupených Cd, nebo z Usb 
zařízení.

● z Usb zařízení lze přehrávat pouze WMa, 
Mp3 a jpeG datové soubory.

DŮLEŽITÉ!
je třeba zapnout televizor a přepnout jej 
na odpovídající video vstup (viz strana 17 
„Nastavení televizoru“).

Základní operace

1 vložte disk nebo připojte Usb zařízení.
c v případě složité struktury adresářů 
a velkého počtu souborů na disku může 
načítání disku překročit 30 vteřin.
c Na tv obrazovce se objeví menu 
disku.

MP3 Music 1
MP3 Music 2

Picture 1

Picture 2

--

\MP3_files_128kbs

01:42    04:40   128kbps  
001/020

MP3

MP3

2 pomocí v V vyberte požadovanou složku 
a stiskem OK složku otevřete.

3 pomocí tlačítek v V vyberte skladbu/
soubor.

4 stiskem PREV 1b / NEXT B1 přejděte 
na předchozí/následující stránku seznamu.

5 potvrďte stiskem OK.

Možnosti reprodukce

během reprodukce můžete provádět 
následující akce:

● stiskem PREV 1b / NEXT B1 vyberte 
jinou skladbu/soubor v aktuální složce.

● pomocí b B v V na dálkovém ovladači 
můžete otáčet a převracet obrazové 
soubory.

● stiskem PLAY/PAUSE BX můžete 
reprodukci pozastavit a opět spustit.

Zvětšení obrazu (JPEG)

● během reprodukce můžete opakovaným 
stiskem ZOOM měnit poměr zvětšení 
obrazu.

● pomocí b B v V se posouváte po 
zvětšeném obraze.

Otáčení JPEG obrázků

● zobrazený snímek můžete pomocí 
tlačítek b B v V na obrazovce otáčet.
v: vertikální převrácení snímku o 180 °
V: horizontální převrácení snímku  
 o 180 °
b: otočení snímku o 90 ° proti směru  
 hodinových ručiček
B: otočení snímku o 90 ° po směru  
 hodinových ručiček

Užitečné tipy:
– Některé MP3/JPEG disky nemusejí jít 
přehrát vinou konfigurace a charakteristik 
disku nebo podmínek záznamu.
– Občasné „přeskočení“ reprodukce při 
přehrávání MP3 skladeb je normální.
– V případě disků s více sekcemi (multi-
session) s odlišným formátem je dostupná 
pouze první sekce.
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Ovládání disku

Funkce preview (JPEG)

tato funkce zobrazí obsah aktuální složky 
nebo celého disku.

1 během reprodukce stiskněte DISPLAY.
c objeví se obrazovka s miniaturami 
dvanácti snímků.

2 stiskem PREV 1b / NEXT B1 zobrazte 
další snímky na předchozí/následující 
stránce.

3 pomocí b B v V zvýrazněte jeden ze 
snímků a stiskem OK spusťte reprodukci.

4 stiskem DISC MENU se vraťte do menu 
foto Cd disku.

Současné přehrávání MP3/WMA 
hudby a JPEG obrázků

1 vložte disk, který obsahuje hudbu 
a obrázky.
c Na tv obrazovce se objeví menu 
disku.

2 vyberte Mp3/WMa skladbu.

3 během reprodukce Mp3/WMa hudby 
vyberte snímek a stiskněte OK.
c obrázky se postupně přehrávají až do 
konce složky.

4 Chcete-li ukončit současné přehrávání, 
stiskněte x.

Užitečný tip:
– Některé soubory na Kodak nebo JPEG 
discích mohou být při reprodukci zkreslené 
z důvodu konfigurace a charakteristik disku.

TIP: zde popsané funkce nemusí být pro některé disky k dispozici. vždy se řiďte instrukcemi 
dodávanými spolu s diskem.
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TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.

Nastavení tohoto dvd přístroje se 
provádí s pomocí tv obrazovky. dvd 
přístroj tak můžete přizpůsobit svým 
konkrétním požadavkům.

Menu základního nastavení
1 v režimu disku stiskněte SETUP.

2 pomocí tlačítek b B vyberte ikonu 
„General setup“.

3 potvrďte stiskem OK.

Go to General Setup Page

Disc Lock 
Display Dim
Program
OSD Language
Sleep
DIVX(r) Vod Code

- -   General Setup Page   - -

Zakázání/povolení reprodukce disku

Ne všechny disky označují výrobci 
kódem specifikujícím stupeň rodičovské 
ochrany. Můžete však zakázat reprodukci 
konkrétních disků tak, že je uzamknete. 
takto lze uzamknout až 40 disků.

1 Na stránce „GeNeral setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {disC loCk} 
a poté stiskněte B.

LOCK
tímto nastavením zablokujete reprodukci 
aktuálního disku. Následný přístup k takto 
uzamčenému disku vyžaduje zadání 
šestimístného hesla. výchozí heslo je 
„136 900“ (viz strana 44 „změna hesla“).

UNLOCK
touto volbou disk odemknete a umožníte 
jeho další přehrávání.

2 pomocí tlačítek v V vyberte požadované 
nastavení a potvrďte stiskem OK.

Ztlumení jasu displeje

Můžete vybrat různé úrovně jasu displeje 
na přístroji.

1 Na stránce „GeNeral setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {display diM} 
a poté stiskněte B.

100% – vyberte pro plný jas displeje.

70% – vyberte pro střední jas displeje.

40% – vyberte pro tlumený jas displeje.

2 pomocí tlačítek v V vyberte požadované 
nastavení a potvrďte stiskem OK.

Programování skladeb disku (nelze 
pro fotoCD/MP3/WMA/DivX)

obsah disku můžete přehrávat ve vámi 
zvoleném pořadí. Můžete naprogramovat 
až 20 skladeb.

1 v „GeNeral setUp paGe“ zvýrazněte 
pomocí v V {proGraM} a poté stiskem 
B vyberte {iNpUt MeNU}.

2 potvrďte stiskem OK.

 1   04
 2   10

 4   __  9   __
 8   __
 7   __
 6   __

 5   __  10  __

 3   11

Exit         START       NEXT

Programme : Track (01 - 17)

Naprogramování oblíbených 
skladeb/kapitol

3 pomocí numerických tlačítek (0-9) 
zadejte platné číslo skladby/kapitoly.

4 pomocí b B v V posuňte kurzor na další 
pozici.
c pokud má program více než 10 
skladeb, otevřete stiskem NEXT B1 
další stránku a pokračujte v programování 
nebo
c pomocí b B v V zvýrazněte v menu 
programu položku {NeXt} a stiskněte OK.

5 opakováním kroků 3~4 přidejte do 
programu další skladby/kapitoly.

Menu nastavení DVD 
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Menu nastavení DVD 
Pokud chcete skladbu z programu 
odstranit

6 pomocí tlačítek b B v V posuňte kurzor 
na skladbu, kterou chcete odejmout.

7 stiskem OK odstraňte skladbu 
z programu.

Spuštění reprodukce programu
8 pomocí tlačítek b B v V zvýrazněte 

{start} v menu programu a stiskněte OK.
c spustí se reprodukce vybraných 
skladeb v naprogramovaném pořadí.

Opuštění reprodukce programu
9 pomocí tlačítek b B v V zvýrazněte 

{eXit} v menu programu a stiskněte OK.

Jazyk DVD přístroje

toto menu umožňuje výběr jazyka, 
v jakém má dvd přehrávač komunikovat. 
podrobnosti na straně 22.

Funkce SLEEP

Funkce umožňuje automatické vypínání 
dvd přehrávače po uplynutí nastaveného 
času.

1 Na stránce „GeNeral setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {sleep} a poté 
stiskněte B.

15 Mins
vypnutí dvd přehrávače po 15 minutách

30 Mins
vypnutí dvd přehrávače po 30 minutách

45 Mins
vypnutí dvd přehrávače po 45 minutách

60 Mins
vypnutí dvd přehrávače po 60 minutách

OFF
Funkce sleep je deaktivována.

2 pomocí v V vyberte požadované 
nastavení a potvrďte stiskem OK.

DivX® VOD registrační kód

philips vám nabízí divX® vod registrační 
kód (video on demand – video na 
objednávku). tento kód vám umožní 
půjčování a nákup video nahrávek 
prostřednictvím divX® vod služby na 
internetu. více informací naleznete na 
www.divx.com/vod.

1 Na stránce „GeNeral setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {divX(r) vod 
Code} a poté stiskněte B.
c objeví se registrační kód.

2 Menu opustíte stiskem OK.

3 registrační kód použijte k nákupu nebo 
půjčení videonahrávek prostřednictvím 
služby divX®vod na www.divx.com/vod. 
postupujte podle instrukcí a nahrajte si 
video z počítače na Cd-r/rW, které lze 
přehrávat na tomto dvd přístroji.

Užitečné tipy:
– Všechny videonahrávky stažené ze služby 
DivX®VOD je možné přehrávat pouze 
v tomto přístroji.
– Během reprodukce DivX filmu není 
dostupná funkce vyhledávání podle času.

TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.
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Menu nastavení DVD 

TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.

Menu zvukových nastavení
1 v režimu disku stiskněte SETUP.

2 pomocí b B vyberte ikonu „audio 
setup“.

3 potvrďte stiskem OK.

Go to Audio Setup Page

Analog Output  
Digital Audio Setup
Sound Mode
CD Upsampling
Night Mode

- -   Audio Setup Page   - -

 

Nastavení analogového výstupu

Nastavte analogový výstup tak, aby 
odpovídal schopnostem vašeho dvd 
přehrávače.

1 Na stránce „aUdio setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {aNaloG 
oUtpUt}, poté stiskněte B.

Stereo
vyberte pro stereo výstupní režim, ve 
kterém je zvuk přiváděn pouze na dva 
přední reproduktory.

LT/RT
vyberte, pokud je váš dvd přehrávač 
připojen k dolby pro logic dekodéru.

V SURR
Umožňuje vašemu dvd přehrávači 
používat virtuální prostorové zvukové 
efekty.

2 pomocí tlačítek v V vyberte požadované 
nastavení a potvrďte stiskem OK.

Nastavení digitálního audio výstupu

volby obsažené v nabídce digital audio 
setup jsou následující: „digital output“ 
a „lpCM output“.

1 Na stránce „aUdio setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {diGital 
aUdio setUp}, poté stiskněte B.

2 pomocí v V zvýrazněte některou z voleb.

3 stiskem B vstupte do podnabídky.

4 pomocí v V vyberte nastavení a stiskem 
OK volbu potvrďte.

Digitální výstup
digitální výstup nastavte podle 
připojeného zvukového zařízení.
c Off: vypnutí digitálního výstupu.
c All: pokud máte diGital aUdio 
oUt připojený k multi-kanálovému 
dekodéru/receiveru.
c PCM Only: pouze pokud není 
váš receiver schopen dekódovat 
multikanálové audio signály.

Užitečný tip:
– Pokud je DIGITAL OUTPUT nastaven na 
„All“, jsou všechna audio nastavení kromě 
MUTE neplatná.

LPCM výstup
pokud připojíte dvd přehrávač pomocí 
digitálních svorek (koaxiální nebo optické) 
k pCM kompatibilnímu receiveru, bude 
možná potřeba nastavit „lpCM output“. 
disky jsou nahrány s určitou vzorkovací 
frekvencí. Čím vyšší je vzorkovací 
frekvence, tím vyšší je kvalita zvuku.
c 48K: reprodukce disků nahraných se 
vzorkovací frekvencí 48 khz.
c 96K: reprodukce disků nahraných 
se vzorkovací frekvencí 96 khz, které 
lze dosáhnout pouze ve stereo-Classic 
režimu (plochý).
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Menu nastavení DVD 

TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.

Zvukový režim

volby obsažené v nabídce sound Mode 
setup jsou následující: „3d“, „Movie 
Mode“ a „Music Mode“.

1 Na stránce „aUdio setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {soUNd 
Mode}, poté stiskněte B.

2 pomocí v V zvýrazněte některou z voleb.

3 stiskem B vstupte do podnabídky.

4 pomocí v V vyberte nastavení a stiskem 
OK volbu potvrďte.

3D
tato funkce poskytuje virtuální 
prostorový zvuk s použitím pouhých dvou 
reproduktorů.
c Off, Living Room, Hall, Arena 
a Church

Filmový režim (movie)
vyberte zvukový režim, který nejlépe 
odpovídá typu přehrávaného pořadu. tyto 
přednastavené zvukové režimy upravují 
zvukové charakteristiky tak, aby co nejlépe 
odpovídaly charakteru scény.
c Off, Sci-Fi, Action, Drama 
a Concert

Hudební režim
vyberte zvukový režim, který nejlépe 
odpovídá přehrávanému hudebnímu 
žánru. tyto přednastavené zvukové režimy 
upravují zvukové charakteristiky tak, 
aby co nejlépe odpovídaly charakteru 
hudebního žánru.
c Off, Digital, Rock, Classic a Jazz

Konverze CD na vyšší vzorkovací 
kmitočet (UPSAMPLING)

tato funkce vám umožňuje pomocí 
sofistikovaného digitálního signálového 
procesoru konvertovat vaše hudební Cd 
na vyšší vzorkovací kmitočet a docílit tak 
vyšší kvality zvuku. když aktivujete funkci 
převzorkování Cd, přepne se přístroj 
automaticky do stereo režimu.

1 Na stránce „aUdio setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {Cd 
UpsaMpliNG} a poté stiskněte B.

OFF
Funkce je neaktivní.

88.2 kHz (X2)
zkonvertujete vzorkovací frekvenci Cd 
na dvojnásobek oproti originálu.

176.4 kHz (X4)
zkonvertujete vzorkovací frekvenci Cd 
na čtyřnásobek oproti originálu.

2 pomocí tlačítek v V vyberte požadované 
nastavení a potvrďte stiskem OK.

Užitečný tip:
– Funkce je použitelná pouze při nastavení 
výstupu na stereo režim.
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Menu nastavení DVD 

TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.

Noční režim – zapnutí/vypnutí

když je aktivován noční režim, jsou hlasité 
zvuky ztišeny a slabé zvuky jsou posíleny 
na slyšitelnou úroveň. tato funkce je 
užitečná například při sledování akčních 
filmů pozdě v noci, pokud nechcete rušit 
sousedy.

1 Na stránce „aUdio setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {NiGht Mode}, 
poté stiskněte B.

ON
vyberte pro vyrovnání hlasitosti 
(zmenšení dynamického rozsahu). tato 
funkce je k dispozici pouze pro filmy se 
zvukem v režimu dolby digital.

OFF
vyberte, když si chcete vychutnat 
prostorový zvuk v plném dynamickém 
rozsahu.

2 pomocí tlačítek v V vyberte požadované 
nastavení a potvrďte stiskem OK.

Menu video nastavení
1 v režimu disku stiskněte SETUP.

2 pomocí b B vyberte ikonu „video setup“.

3 potvrďte stiskem OK.

Go To Video Setup Page

TV Type  
TV Display
Progressive
Picture Setting
Component
HD JPEG
HDMI Setup

- -   Video Setup Page   - -

Typ TV

v tomto menu můžete nastavit barevný 
systém tak, aby odpovídal připojenému 
televizoru. podrobnosti viz strana 21.

Philips DVP5960_12 DFU CZ.indd   38 4.7.2006   21:51:34



3�

Č
es

ky

Menu nastavení DVD 

Nastavení TV obrazu

Nastavte poměr stran obrazu podle typu 
připojeného televizoru. vybraný formát 
musí být na disku k dispozici. v opačném 
případě neovlivní toto nastavení výsledný 
obraz.

1 Na stránce „video setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {tv display}, 
poté stiskněte B.

2 pomocí tlačítek v V zvýrazněte jednu 
z následujících možností: 

4:3 PAN SCAN – 
vyberte, pokud 
máte běžný televizor 
a chcete, aby byly 
boky širokoúhlého obrazu oříznuty nebo 
zformovány tak, aby se vešel na normální 
obrazovku.

4:3 LETTER BOX –  
vyberte, pokud máte běžný 
televizor. v tomto případě 
se širokoúhlý obraz objeví 
na běžné obrazovce s černými pruhy 
v horní a spodní části.

16:9 – vyberte, pokud 
máte širokoúhlý 
televizor.

3 vyberte požadované nastavení a stiskněte 
OK.

Progresivní zobrazení – zapnout/
vypnout

v režimu progressive scan si můžete 
vychutnat vysoce kvalitní obraz s menším 
chvěním obrazu než v případě běžného 
(prokládaného) režimu zobrazení. režim 
je funkční jedině tehdy, připojíte-li dvd 
přehrávač prostřednictvím konektorů 
y pb pr k televizoru, který podporuje 
neprokládaný režim (progressive scan 
video vstup). v opačném případě bude 
obraz zkreslený. správné nastavení 
progressive scan režimu viz strana 20.

1 Na stránce „video setUp paGe” 
zvýrazněte pomocí v V {proGressive} 
a stiskněte B.

OFF
Funkce progressive scan je zakázána.

ON
Funkce progressive scan je povolena.

2 pomocí tlačítek v V vyberte požadované 
nastavení a potvrďte stiskem OK.
c postupujte podle instrukcí na tv 
obrazovce a potvrďte volbu (pokud je 
třeba).
c pokud se objeví zkreslený obraz, 
vyčkejte 15 vteřin na automatické 
obnovení předchozího stavu.

TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.
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Menu nastavení DVD 

TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.

Nastavení obrazu

tento dvd přístroj nabízí tři 
předdefinované sady obrazových nastavení 
a jednu sadu osobních nastavení, kterou 
můžete upravit podle svých preferencí.

● Můžete také stisknout sMart piCtUre 
na čelním panelu dvd přehrávače pro 
přímý přístup k nastavením obrazu.

1 Na stránce „video setUp paGe” 
zvýrazněte pomocí v V {piCtUre 
settiNG} a stiskněte B.

STANDARD
vyberte pro výchozí nastavení obrazu.

VIVID
vyberte pro jasný, zářivý obraz.

COOL
vyberte pro měkčí obraz.

PERSONAL
zvolte, pokud chcete parametry obrazu 
upravit podle svého nastavením jasu, 
kontrastu, odstínu a sytosti barev.

2 pomocí tlačítek v V vyberte požadované 
nastavení a potvrďte stiskem OK.

3 pokud vyberete {persoNal}, pokračujte 
kroky 4~7.
c objeví se menu „osobního nastavení 
obrazu”.

Brightness
Contrast
Tint
Color

0
0
0
0

Personal Picture Setup

4 pomocí v V zvýrazněte jednu 
z následujících položek.

BRIGHTNESS
zvýšením hodnoty tohoto parametru 
obraz zjasníte a naopak. vyberte (0) pro 
střední jas obrazu.

CONTRAST
zvýšením hodnoty tohoto parametru 
zvýšíte kontrast obrazu a naopak. vyberte 
(0) pro střední kontrast obrazu.

TINT
pomocí tohoto parametru můžete změnit 
barevný odstín obrazu. vyberte (0) pro 
vyrovnaný barevný odstín.

COLOUR
zvýšením hodnoty docílíte sytějších barev 
a naopak. vyberte (0) pro vyrovnanou 
barevnou sytost.

5 pomocí b B nastavte hodnotu parametru 
podle svých preferencí.

6 opakováním kroků 4~5 nastavte další 
parametry obrazu.

7 potvrďte stiskem OK.
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TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.

Přepínání YUV/RGB

tato položka menu umožňuje přepínat 
výstupní video signály mezi rGb (na 
konektoru sCart) a y pb pr (yUv).

1 Na stránce „video setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {CoMpoNeNt} 
a stiskněte B.

YUV
vyberte pro y pb pr zapojení.

RGB
vyberte pro sCart zapojení.

2 pomocí tlačítek v V vyberte požadované 
nastavení a potvrďte stiskem OK.

Varování:
Když je přístroj nastaven na Y 
Pb Pr (YUV), nemusí se některé 
televizory správně synchronizovat 
s přehrávačem na SCART 
konektoru.

Režim HD JPEG

prostřednictvím hdMi zapojení nebo 
progressive scan režimu si můžete 
vychutnat nepřekonatelnou kvalitu snímků 
v jejich nativním (nezmenšeném) rozlišení.

1 Na stránce „video setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {hd jpeG} 
a stiskněte B.

ON
zobrazení snímků ve vysoké kvalitě.

OFF
zobrazení snímků ve standardní kvalitě.

2 pomocí tlačítek v V vyberte požadované 
nastavení a potvrďte stiskem OK.
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Menu nastavení DVD 

Stránka preferencí
1 dvojím stiskem x zastavte reprodukci 

(pokud probíhala) a poté stiskněte 
SETUP.

2 pomocí b B vyberte ikonu „preference 
setup“.

3 potvrďte stiskem OK.

Go To Preference Page

Audio   
Subtitle  
Disc Menu  
Parental  
PBC  
Mp3 / Jpeg Nav 
Password  

- -   Preference Page   - -

Audio, titulky, menu disku

tato menu umožňují volbu jazyka zvukové 
stopy, titulků a menu na dvd disku. 
podrobnosti viz strana 22.

Nastavení HDMI

Menu hdMi setup umožňuje nastavení 
rozlišení: „resolution“.

1 Na stránce „video setUp paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {hdMi setup} 
a stiskněte B.

2 pomocí v V zvýrazněte požadovanou 
volbu.

3 stiskem B vstupte do podnabídky.

4 pomocí v V vyberte nastavení a svou 
volbu potvrďte stiskem OK.

Rozlišení
Můžete vybrat rozlišení obrazu podle 
svých preferencí a podle připojeného 
hdMi televizoru.
c 480p: prokládaný výstup ve 480 
řádcích pro NtsC televizory.
c 576p: prokládaný výstup v 576 řádcích 
pro pal televizory
c 720p: progresivní výstup 
převzorkovaný na 720 řádek
c 1080i: prokládaný výstup 
převzorkovaný na 1080 řádek.
c Auto: automatický výstup na 
základě podporovaných rozlišení vašich 
zobrazovacích zařízení.

Užitečné tipy:
– HDMI rozlišení můžete také přepínat 
stiskem tlačítka HD UPSCALE na čelním 
panelu.
– Pokud se vinou nepodporovaného rozlišení 
na TV obrazovce neobjeví žádný obraz, 
přepojte jej na jakýkoli dostupný prokládaný 
video výstup a změňte nastavení rozlišení 
zpět na 480p/576p.
– Pro automatické zobrazení v nejlepším 
dostupném rozlišení vyberte AUTO.

TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.
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TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.

Funkce rodičovské ochrany 
– omezení reprodukce disku

Filmy na dvd mohou obsahovat scény 
nevhodné pro děti. proto mohou být disky 
vybaveny informacemi rodičovské ochrany 
(funkce parental Control), které platí pro 
celý disk nebo pro určité scény disku. tyto 
scény jsou klasifikovány do úrovní od 1 do 8 
a na některých discích se mohou nacházet 
alternativní scény, kterými lze nahradit scény 
nevhodné pro děti. klasifikace jednotlivých 
úrovní se mohou v různých zemích 
lišit. s funkcí parental Control můžete 
zabránit vašim dětem ve sledování určitých 
disků nebo lze nevhodné scény nahradit 
vhodnějšími alternativními scénami.

1 Na stránce „preFereNCe paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {pareNtal} 
a stiskněte B.

Set KID SAFE

Audio  1 KID SAFE
Subtitle  2 G 
Disc Menu  3 PG
Parental  4 PG 13
PBC  5 PGR
Mp3 / Jpeg Nav 6 R
Password   7 NC17

- -   Preference Page   - -

2 pomocí v V zvýrazněte požadovanou 
úroveň rodičovské ochrany a stiskněte 
OK.
c Chcete-li funkci rodičovské ochrany 
zrušit a nechat přehrávat všechny disky, 
vyberte {8 adUlt}.

3 pomocí numerických tlačítek (0-9) 
vložte šestimístné heslo (viz strana 44 
„změna hesla“).
c dvd disky, které jsou klasifikovány 
výše, než je vámi vybraný stupeň, se 
nepřehrají, dokud nezadáte šestimístné 
heslo.

Užitečné tipy:
– VCD, SVCD a CD disky nejsou značeny 
pomocí této klasifikace, takže funkce 
rodičovské ochrany je v případě těchto disků 
neúčinná. To platí také pro většinu nelegálních 
DVD disků.
– Některé disky nemají zakódovanou 
rodičovskou ochranu, přestože může být 
na obalu disku vytištěn stupeň klasifikace. 
Reprodukci takových disků nelze pomocí 
funkce rodičovské ochrany omezit.

Popis klasifikačních stupňů

1 KID SAFE
– dětské pořady, určené zejména pro děti 
a diváky všech věkových kategorií.

2 G
– vhodné pro diváky všech věkových 
kategorií.

3 PG
– doporučen dohled rodičů.

4 PG13
– pořad není vhodný pro děti mladší 
13 let.

5-6 PG-R
– dohled rodičů – omezení.
doporučeno, aby rodiče zakázali sledování 
těchto pořadů dětem mladším 17 let 
nebo povolili sledování jen za dohledu 
dospělých.

7 NC-17
– Nevhodné pro děti mladší 17 let.

8 ADULT
– pořad vhodný pouze pro dospělé, 
obsahující zobrazení sexu, násilí, nebo 
nevhodný jazyk.
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PBC (řízená reprodukce)

Funkci můžete zapnout (oN) nebo 
vypnout (oFF). tato funkce je k dispozici 
pouze pro video Cd disky ve verzi 2.0 
vybavené funkcí řízené reprodukce (pbC). 
podrobnosti viz strana 29.

MP3/JPEG menu – zapnutí/vypnutí

Mp3/jpeG navigátor je možné použít 
pouze pro disky, na kterých je nahráno 
menu. Umožňuje vybrat různá menu 
zobrazení pro snazší navigaci po disku.

1 Na stránce „preFereNCe paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {Mp3/jpeG Nav} 
a stiskněte B.

WITHOUT MENU
vyberte, pokud chcete zobrazit všechny 
soubory uložené na Mp3/jpeG disku.

WITH MENU
vyberte, pokud chcete zobrazit pouze 
menu složek na Mp3/jpeG disku.

2 pomocí v V vyberte nastavení a potvrďte 
stiskem OK.

TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.

Změna hesla

stejné heslo slouží pro uzamykání disku 
i pro rodičovskou ochranu. Šestimístné 
heslo zadejte pro přehrávání uzamčeného 
disku, nebo když jste požádání o zadání 
hesla. výchozí heslo je 136900.

1 Na stránce „preFereNCe paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {passWord} 
a stiskem B vyberte {ChaNGe}.

Old Password

New Password

Confirm PWD

OK

2 pomocí numerických tlačítek (0-9) 
zadejte své staré šestimístné heslo.
c pokud tak činíte poprvé, zadejte 
„136900“.
c pokud zapomenete své heslo, zadejte 
„136900“.

3 zadejte nové šestimístné heslo.

4 pro potvrzení zadejte nové šestimístné 
heslo ještě jednou.
c od této chvíle platí toto nové 
šestimístné heslo.

5 potvrďte stiskem OK.
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TIP: podtržené volby jsou výchozím nastavením z výroby.
 Chcete-li se vrátit do předchozího menu, stiskněte b. Chcete-li menu opustit, stiskněte SETUP.

Nastavení fontu DivX titulků

Můžete nastavit font, v jakém se mají 
zobrazovat divX titulky.

1 Na stránce „preFereNCe paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {divX 
sUbtitle} a stiskněte B.

Standard
albánština, dánština, holandština, 
angličtina, Finština, Francouzština, 
Gaelština, Němčina, italština, kurdština 
(latinka), Norština, portugalština, 
Španělština, Švédština.

Cyrilic
bulharština, běloruština, angličtina, 
Makedonština, Moldavština, ruština, 
srbština, Ukrajinština.

Central European
albánština, Chorvatština, Čeština, 
dánština, angličtina, Němčina, Maďarština, 
irština, polština, rumunština, slovenština, 
slovinština, srbština.

2 pomocí v V vyberte nastavení a potvrďte 
stiskem OK.

Obnovení nastavení na výchozí 
hodnoty

kromě hesla pro zámek disku 
a rodičovskou ochranu můžete všechna 
nastavení systémového menu a vaše 
osobní nastavení vynulovat pomocí funkce 
deFaUlt na výchozí hodnoty z výroby.

1 Na stránce „preFereNCe paGe“ 
zvýrazněte pomocí v V {deFaUlt} 
a potom stiskem B vyberte {reset}.

2 potvrďte stiskem OK.
c všechna nastavení jsou vynulována na 
výchozí hodnoty.
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Odstraňování potíží
VAROVÁNÍ
Za žádných okolností se nepokoušejte opravovat přístroj vlastními silami. 
Záruka by tak pozbyla platnosti. Neotevírejte kryt přístroje, hrozí úraz 
elektrickým proudem.

Než odnesete přístroj do opravy, zkontrolujte nejprve zde uvedené body. Pokud 
nejste schopni vyřešit problém s pomocí těchto pokynů, obraťte se na svého 
prodejce nebo společnost Philips.

Problém Řešení

Žádné napájení. –	 Zkontrolujte,	zda	je	řádně	připojena	napájecí	šňůra.
–	 Zapněte	napájení	stiskem	STANDBY	ON	na	čelním	

panelu	přístroje.

Žádný obraz. –	 Nahlédněte	do	příručky	vašeho	televizoru	
a	zkontrolujte,	zda	je	přepnut	na	odpovídající	video	
vstup.

–	 Zkontrolujte,	zda	je	televizor	zapnutý.
–	 Jestliže	je	aktivovaná	funkce	Progressive	Scan,	připojený	

televizor	však	nepodporuje	neprokládaný	televizní	signál	
anebo	nejsou	správně	zapojeny	kabely,	nastavte	správně	
Progressive	Scan	režim	(viz	strana	20)	nebo	režim	
následujícím	způsobem	deaktivujte:

1)	 Vypněte	Progressive	Scan	režim	na	televizoru	(nebo	
zapněte	prokládaný	režim).

2)	 Stiskem	OPEN	CLOSE	otevřete	zásuvku	disku.
3)	 Na	dálkovém	ovladači	stiskněte	na	několik	vteřin	

numerické	tlačítko	„1“.

Zkreslený obraz. –	 Někdy	se	může	v	závislosti	na	přehrávaném	disku	
objevit	drobné	zkreslení	obrazu.	Nejedná	se	o	závadu.

Zcela zkreslený obraz nebo 
černobílý obraz.

–	 DVD	přehrávač	připojte	přímo	k	TV.
–	 Ujistěte	se,	že	je	disk	kompatibilní	s	tímto	DVD	

přehrávačem.
–	 Ujistěte	se,	že	je	v	menu	DVD	přehrávače	nastaven	

typ	televizoru	tak,	aby	odpovídal	použitému	disku	
a	připojenému	televizoru.

Žádný nebo zkreslený zvuk. –	 Nastavte	hlasitost.
–	 Zkontrolujte	správné	zapojení	reproduktorů.

Žádný signál na digitálním výstupu. –	 Zkontrolujte	digitální	zapojení.
–	 Zjistěte,	zda	je	váš	receiver	schopen	dekódovat	MPEG-2	

a	pokud	ne,	zajistěte,	aby	byl	digitální	výstup	nastaven	na	
PCM.

–	 Zkontrolujte,	zda	audio	formát	vybrané	zvukové	stopy	
odpovídá	schopnostem	vašeho	receiveru.

Žádný obraz a zvuk. –	 Ujistěte	se,	že	je	RGB/SCART	kabel	zapojen	do	
správného	zařízení	(viz	„Připojení	k	TV“).

Nelze přehrát disk. –	 DVD+R	/	CD-R	disk	musí	být	uzavřený	(tzv.	finalizace).
–	 Vložte	disk	záznamovou	stranou	směrem	dolů.
–	 Vyzkoušením	jiného	disku	zjistěte,	zda	není	vadný	disk.
–	 Nesprávný	kód	regionu.

Navštivte nás na www.philips.com/support, kde naleznete servisní podporu.
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Problém Řešení

Krátké zamrznutí obrazu během 
reprodukce.

–	 Zkontrolujte,	zda	na	disku	nejsou	škrábance	nebo	špína.	
Disk	čistěte	měkkým	hadříkem	krátkými	pohyby	od	
středu	směrem	k	okraji.

Po vyjmutí disku se přístroj nevrátí 
k úvodní obrazovce.

–	 Resetujte	přístroj	tak,	že	jej	vypnete	a	znovu	zapnete.

Přístroj nereaguje na povely 
dálkového ovladače.

–	 Nasměrujte	dálkový	ovladač	přímo	na	senzor	dálkového	
ovládání	na	přední	straně	přístroje.

–	 Zmenšete	vzdálenost	mezi	dálkovým	ovladačem	
a	přístrojem.

–	 Vyměňte	baterie	v	dálkovém	ovladači.
–	 Zkontrolujte	správnou	polaritu	(+/–)	baterií.

Nepracují tlačítka přístroje. –	 Pro	kompletní	reset	přístroje	odpojte	na	5	–	10	vteřin	
napájecí	šňůru	ze	zásuvky.

Přístroj během reprodukce 
nereaguje na některé povely.

–	 Operace	nemusí	být	diskem	povolena.	Řiďte	se	
instrukcemi	na	obalu	disku.

Nelze vybrat položky menu. –	 Před	volbou	systémového	menu	stiskněte	dvakrát	STOP.
–	 V	závislosti	na	vloženém	disku	nelze	některé	položky	

menu	vybrat.

Nelze přehrávat DivX filmy. –	 Zkontrolujte,	zda	je	DivX	soubor	zakódován	v	režimu	
domácího	kina	„Home	Theatre“	kodérem	DivX	5.x.

Nelze vybrat položku pro 
zapnutí/vypnutí progresivního 
režimu.

–	 Zkontrolujte,	zda	je	výstup	video	signálu	přepnut	na	
„YUV“.

Žádný zvuk během reprodukce 
DivX filmu.

–	 Použitý	audio	kodek	nemusí	být	DVD	přehrávačem	
podporován.

DivX filmy se nespustí znovu od 
začátku.

–	 Zkontrolujte,	zda	při	vypalování	nepřesáhla	velikost	
filmového	souboru	záznamovou	kapacitu	disku.

Nelze číst obsah USB Flash 
Disku.

–	 Formát	USB	Flash	disku	není	kompatibilní	s	tímto	
přehrávačem.

–	 Disk	je	naformátován	na	odlišný	souborový	systém	
(např.	NTFS).

Pomalá obsluha USB Flash 
disku.

–	 V	případě	velkých	souborů	o	vysokém	rozlišení	trvá	
načtení	přes	USB	za	zobrazení	na	obrazovce	delší	čas.

Na HDMI výstupu není žádný 
zvuk.

–	 Zkontrolujte	zapojení	mezi	TV	a	HDMI	konektorem	
DVD	přehrávače.

–	 Zkontrolujte,	zda	televizor	podporuje	tento	480p/576p/
720p/1080i	DVD	přehrávač.

–	 Zkontrolujte	správné	nastavení	TV	systému.

Navštivte nás na www.philips.com/support, kde naleznete servisní podporu.
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Technické údaje
TV STANDARD (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)
počet řádek 625   525
reprodukce Multistandard (pal/NtsC)

VIDEO CHARAKTERISTIKY
video daC 12 bitů, 108 Mhz
y pb pr 0,7 vp-p – 75 ohmů
video výstup 1 vp-p – 75 ohmů
rGb (sCart) 0,7 vp-p – 75 ohmů
hdMi 480p, 576p, 720p, 1080i, auto

VIDEO FORMÁT
digitální komprese MpeG2 pro dvd, svCd
 MpeG1 pro vCd
 divX

DVD 50 Hz  60 Hz
horizontální rozlišení 720 bodů 720 bodů
vertikální rozlišení 576 řádek 480 řádek

VCD 50 Hz  60 Hz
horizontální rozlišení 352 bodů 352 bodů
vertikální rozlišení 288 řádek 240 řádek

AUDIO FORMÁT
digital MpeG/aC-3 digitální komprese
 pCM   16, 20, 24 bitů,  
 frekvence 44,1; 48 a 96 khz
 Mp3 (iso9660) 96, 112, 128,  
    256 kbps a  
    variabilní bitrate,  
 frekvence 32; 44,1 a 48 khz
analogový stereo zvuk
dolby surround kompatibilní downmix z dolby digital 
multikanálového zvuku

AUDIO CHARAKTERISTIKY
da převodník 24 bitů, 192 khz
dvd vzork.frekv. 96 khz 4 hz – 44 khz
 vzork.frekv. 48 khz 4 hz – 22 khz
svCd vzork.frekv. 48 khz 4 hz – 22 khz
 vzork.frekv. 44,1 khz 4 hz – 20 khz
Cd/vCd vzork.frekv. 44,1 khz 4 hz – 20 khz
odstup signál/šum (1 khz)   >100 db
dynamický rozsah (1 khz)   >90 db
přeslechy (1 khz)    >100 db
zkreslení/šum (1 khz)   >85 db
MpeG Mp3 MpeG audio l3

ZAPOJENÍ
scart výstup eurokonektor
y pb pr výstup 3x CiNCh
video výstup CiNCh (žlutý)
audio výstup CiNCh (bílá/červená)
digitální výstup 1 koaxiální
 ieC60958 pro Cdda / lpCM
 ieC61937 pro MpeG 1/2,
 dolby digital
hdMi výstup

SKŘÍŇ
rozměry (š/v/h) 435 x 37 x 235 mm
hmotnost cca. 2,0 kg

NAPÁJENÍ
jmenovité napájení    230 v; 50 hz
příkon    < 10 W
příkon v pohotovostním režimu < 0,8 W

Změna specifikací bez předchozího upozornění 
vyhrazena
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Slovníček
Analogový: zvuk, který nebyl převeden do číselné 
podoby. analogový zvuk mění frekvenci a intenzitu, 
digitální zvuk je určen numerickými hodnotami signálu. 
Na tyto konektory je přiváděn zvuk ve dvou kanálech, 
levém a pravém.

AUDIO OUT konektory: konektory (červený 
a bílý) na zadní straně dvd přehrávače, kterými lze 
přivést zvuk na jiný přístroj (tv, stereo aparatura, atd.).

Bitrate: Množství dat potřebných k přenesení určité 
(např. zvukové) informace. Měří se v kilobitech za 
vteřinu (kbps). obecně platí, že čím vyšší je bitrate, 
tím vyšší je kvalita zvuku. vyšší hodnoty bitrate však 
znamenají větší spotřebu místa na disku.

Digital: zvuk, který byl převeden do sledu nul 
a jedniček. digitální zvuk je k dispozici v případě, 
že použijete konektory diGital aUdio oUt 
CoaXial nebo optiCal. Na výstupu těchto 
konektorů je signál multikanálového zvuku, narozdíl 
od dvoukanálového zvuku na výstupu analogových 
konektorů.

DivX 3.11/4.x/5.x: divX kódování vyvinuté 
společností divXNetworks vychází z technologie 
komprese obrazu MpeG-4. Umožňuje při zachování 
kvality obrazu zmenšit soubor s digitálním videem 
natolik, že jej lze distribuovat prostřednictvím 
internetu.

Dolby Digital: systém prostorového zvuku vyvinutý 
společností dolby laboratories, který může obsahovat 
až 6 kanálů digitálního zvuku (levý a pravý přední, levý 
a pravý zadní, centrální a basový subwoofer).

DTS: digital theatre system. systém prostorového 
zvuku odlišný od dolby digital. Formáty byly vyvinuty 
jinými společnostmi.

HDMI: zkratka pro high definition Multimedia 
interface. specifikace vyvinuté hdMi pracovní 
skupinou, které kombinují multikanálový zvuk 
s obrazem o vysokém rozlišení a umožňující ovládat 
signály prostřednictvím jednoho digitálního rozhraní 
pro použití dvd přehrávači, digitálními televizory 
a dalšími audiovizuálními přístroji.

JPEG: Nejběžnější formát digitální fotografie. systém 
komprese statických snímků navržený skupinou 
joint photographic expert Group, který nabízí velké 
kompresní poměry a malou ztrátu kvality.

Kapitola: Úsek na disku menší než titul. titul se může 
skládat z několika kapitol. každé kapitole je přiřazeno 
číslo kapitoly umožňující její snadné vyhledání.

Komponentní video výstupní konektory: 
konektory na zadní straně dvd systému, kterými lze 
do televizoru vybaveného vstupními komponentními 
konektory (r/G/b, ypb/pr, apod.) posílat velmi kvalitní 
video signál.

Menu disku: zobrazení na obrazovce umožňující 
volbu nastavení obrazu, zvuku, titulků, úhlů kamery, atd.

MP3: systém komprese zvukových dat. „Mp3“ je 
zkratka z Motion picture experts Group 1 (neboli 
MpeG-1) audio layer 3. při použití formátu Mp3 
můžete na jeden Cd disk uložit až desetinásobek 
hudebních dat oproti normálnímu zvukovému Cd.

Multikanálový zvuk: specifikace dvd umožňují, 
aby se zvuková stopa skládala z několika samostatných 
kanálů. jako multikanálový je označován zvuk se 3 
a více kanály.

PBC Řízená reprodukce (PlayBack Control): 
Umožňuje řídit reprodukci vCd a svCd disků podle 
signálů uložených na disku. Menu nahraná na disku 
umožňují interaktivní reprodukci a různé funkce 
vyhledávání.

PCM (pulsně kódová modulace): systém pro 
konverzi analogových zvukových signálů do digitální 
podoby umožňující další zpracování. Nepoužívá 
žádnou kompresi dat.

Poměr stran obrazu: poměr mezi horizontálním 
a vertikálním rozměrem obrazu. poměr stran 
normálního obrazu je 4:3. Širokoúhlý obraz má poměr 
stran 16:9.

Progressive Scan: všechny řádky obrazu se 
zobrazují najednou, během jednoho snímku. tento 
přístroj je schopen konvertovat prokládané video 
z dvd disku do progresivního formátu, který lze 
zobrazit na progressive scan kompatibilním televizoru. 
výrazně se tak zvyšuje vertikální rozlišení obrazu.

Regionální kód: systém, který umožňuje přehrát 
disk pouze v regionu, pro který je určen. přístroj 
přehraje pouze disky, které jsou určeny pro stejný 
region jako přehrávač. regionální kód tohoto 
přehrávače naleznete na výrobním štítku. Některé 
disky mohou být určeny pro více regionů nebo pro 
všechny regiony (označení all).

Rodičovská ochrana: Funkce, s jejíž pomocí lze 
omezit reprodukci disku podle věku diváka, jednotlivé 
klasifikační úrovně se v různých zemích liší. Míra 
omezení závisí na konkrétním disku. je-li funkce 
rodičovské ochrany aktivní a klasifikace disku je vyšší, 
než vámi nastavená hodnota, je reprodukce disku 
zablokována.

Surround: systém pro vytváření realistického 
trojrozměrného zvukového pole. realistického vjemu 
je dosaženo rozmístěním řady reproduktorů kolem 
posluchače.

Titul: Největší úsek dvd disku. každému titulu 
je přiřazeno číslo titulu, umožňující jeho snadné 
vyhledání.

VIDEO OUT konektor: konektor na zadní straně 
dvd přehrávače (žlutý), umožňující přivést videosignál 
do televizoru.
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