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‹çindekiler
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Bakım ve Güvenlik Bilgileri
● Güç kayna¤ı voltajı

– Tip plakasında (veya voltaj selektörünün
yanında) belirtilen çalıflma voltajının yerel güç
kayna¤ınızın voltajı ile aynı oldu¤unu kontrol
edin. Aynı de¤ilse satıcınıza baflvurun.

● Yüksek ısı, nem, su veya tozdan kaçının
– Oynatıcıyı, pilleri veya diskleri nem,
ya¤mur, kum veya (ısıtma ekipmanı veya
do¤rudan günefl ıflı¤ının yol açtı¤ı) aflırı
sıcaklı¤a maruz bırakmayın. Lensin üzerinde
toz birikmesini önlemek amacıyla disk
kapaflını her zaman kapalı tutun.

● Buharlaflma sorunundan kaçının
– Oynatıcı so¤uk ortamlardan aniden sıcak
ortamlara taflındı¤ında lens üzerinde buhar
oluflabilir, bu da diskin çalıfltırılmasını
imkansızlafltırıyor. Nem buharlaflana kadar
oynatıcıyı sıcak bir ortamda bırakın.

● Havalandırma deliklerini kapatmayın
– DVD oynatıcıyı kapalı bir kabinde
çalıfltırmayın, yeterli havalandırma için
oynatıcının etrafında yaklaflık 10 cm’lik (4
inçlik) bofl alan bırakın.

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

PHILIPS

● Cihazın temizlenmesi
– Yumuflak bir deterjan solüsyonuyla
nemlendirilmifl yumuflak bir bez kullanın.
Alkol, ispirto, amonyak veya aflındırıcı madde
içeren bir solüsyon kullanmayın.

● Uygun bir yerin bulunması
– Oynatıcıyı düz, sert ve sa¤lam bir yüzeye
yerlefltirin.

● Diskin bakımı
– Bir CD’yi temizlemek için
yumuflak tiftiksiz bir bez
kullanarak merkezden dıfla
do¤ru düz çizgi halinde silin.
Temizleme maddesi kullanımı
diske hasar verebilir!
– Bir CDR(W) diskin sadece
basılı olan tarafın üzerine ve sadece yumuflak
bir keçeli kalemle yazı yazın.
– Diski kenarından tutun, yüzeyine
dokunmayın.

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda ve
iki AA pil

Genel Bilgi

Scart kablosu
(siyah)

AC güç kablosu
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Ba¤lantılar

IMPORTANT!
– TV sisteminizin özelliklerine ba¤lı olarak
afla¤ıdaki seçenekler arasından birini
kullanarak video ba¤lantısı yapmanız
gerekmektedir.
– DVD Oynatıcıyı do¤rudan TV’ye
ba¤layın.
– SCART ba¤lantısı size DVD Oynatıcıdaki
hem Ses hem de Görüntü özelliklerinden
yararlanma imkanı tanır.

SCART giriflinin kullanılması

● DVD Oynatıcının SCART giriflini (AV) TV’nin
konnektörüne (TV IN) ba¤lamak için SCART
kablosunu (siyah) kullanmanız gereklidir
(kablo birlikte verilmektedir).

Yard›mc› ‹pucu:
– SCART kablosu üzerinde “TV” yazısının
oldu¤u tarafın TV setine ve “DVD” yazısının
oldu¤u tarafın da DVD Oynatıcıya
ba¤landı¤ından emin olun.

Kompozit Görüntü giriflinin (CVBS)
kullanılması

1 DVD Oynatıcının CVBS (VIDEO) giriflini TV’de
A/V In, Video In, Kompozit veya Baseband
olarak adlandırılan video girifl yuvasına
ba¤lamak için kompozit video kablosunu
kullanın (kablo birlikte verilmemektedir).

2 SCAN MODE anahtarını INTERLACE olarak
ayarlayın.

3 Bu DVD oynatıcının sesini TV’den duymak için
DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SA⁄)
girifllerini TV’de bulunan uygun AUDIO IN
girifllerine ba¤lamak için ses kablolarını
(beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte
verilmemektedir).

TV’nin Ba¤lanması

S-VIDEO

YPbPr

MIXED 2CH MAIN

CENTE

SUB WOO
6CH DISCR

L L

R

COMPONENT

SCAN MODE

INTERLACE
PROGRESSIVE

VIDEO
VIDEO OUT

PCM /        DIGITAL/
DTS / MPEG

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL OUT

R

AUDIO OUT
AV

AUDIO 
OUT

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

SCART/RGB IN

AUDIO 
IN

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

SCART/RGB IN

1

S-VIDEO

YPbPr

MIXED 2CH MAIN

CENTER

SUB WOOFER
6CH DISCRETE

SURRO

L L

R

COMPONENT

SCAN MODE

INTERLACE
PROGRESSIVE

VIDEO
VIDEO OUT

PCM /        DIGITAL/
DTS / MPEG

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL OUT

R

AUDIO OUT
AV

AUDIO 
IN

Pr/Cr

Pb/Cb

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO 
IN

Pr/Cr

Pb/Cb

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

IN

IN

31

2

Back of TV
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Ba¤lantılar

ÖNEML‹!
– Aflamal› tarama görüntü kalitesi
yaln›zca Y Pb Pr kullan›ld›¤›nda ve aflamal›
tarama TV gerekti¤inde elde edilebilir.
– SCART ve Y Pb Pr ba¤lant›lar›n› TV’ye
birlikte ba¤lamay›n, görüntü kalitesini
etkileyebilir.

Komponent Görüntü giriflinin kullanılması
(Y Pb Pr)

1 DVD Oynatıcının Y Pb Pr girifllerini TV’de yer
alan uygun video girifl yuvalarına (Y Pb Pr
veya YUV olarak da isimlendirilmifltir)
ba¤lamak için Komponent Video kablolarını
(kırmızı/mavi/yeflil) kullanın (kablo birlikte
verilmemektedir).

2 SCAN MODE anahtarını PROGRESSIVE
olarak ayarlayın.

3 Bu DVD oynatıcının sesini TV’den duymak için
DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SA⁄)
girifllerini TV’de bulunan uygun AUDIO IN
girifllerine ba¤lamak için ses kablolarını
(beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte
verilmemektedir).

ÖNEML‹!
– S-Video ba¤lant›s› daha iyi bir görüntü
kalitesi sa¤lar. Bu opsiyon TV’nizde
bulunmal›d›r.

S-Video giriflinin kullanılması

1 DVD Oynatıcının S-VIDEO OUT giriflini TV’de
Y/C veya S-VHS olarak da adlandırılan S-
Video girifl yuvasına ba¤lamak için S-Video
kablosunu kullanın (kablo birlikte
verilmemektedir).

2 SCAN MODE anahtarını INTERLACE olarak
ayarlayın.

3 Bu DVD oynatıcının sesini TV’den duymak için
DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SA⁄)
girifllerini TV’de bulunan uygun AUDIO IN
girifllerine ba¤lamak için ses kablolarını
(beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte
verilmemektedir).

S-VIDEO

YPbPr

MIXED 2CH MAIN

CENTER

SUB WOOFER
6CH DISCRETE

SURROU

L L

R

COMPONENT

SCAN MODE

INTERLACE
PROGRESSIVE

VIDEO
VIDEO OUT

PCM /        DIGITAL/
DTS / MPEG

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL OUT

R

AUDIO OUT
AV

AUDIO 
IN

Pr/Cr

Pb/Cb

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO 
IN

Pr/Cr

Pb/Cb

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

IN

IN

31

2

Back of TV

S-VIDEO

YPbPr

MIXED 2CH MAIN

CENTER

SUB WOOFER
6CH DISCRETE

SURR

L L

R

COMPONENT

SCAN MODE

INTERLACE
PROGRESSIVE

VIDEO
VIDEO OUT

PCM /        DIGITAL/
DTS / MPEG

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL OUT

R

AUDIO OUT
AV

AUDIO 
IN

Pr/Cr

Pb/Cb

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

AUDIO 
IN

Pr/Cr

Pb/Cb

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

IN

IN

31

2

Back of TV
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S-VIDEO

YPbPr

MIXED 2CH MAIN

CENTER

SUB WOOFER
6CH DISCRETE

SURROUND

L L

R

L

R

COMPONENTCE
SIVE

VIDEO
VIDEO OUT

PCM /        DIGITAL/
DTS / MPEG

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL OUT

R

AUDIO OUT

~ AC
MAINS

AV

AUDIO  IN

R             L

VIDEO
IN

TO TVANT IN

CH3   CH4

3

1 2

4

ANT IN

Ba¤lantılar

S-VIDEO

YPbPr
COMPONENT

SCAN MODE

INTERLACE
PROGRESSIVE

VIDEO
VIDEO OUT

HDMI PCM /
D

COAXIA

DIG
AV

Tarama Modu
(Progressive / Interlace SELEKTÖRÜ)

Bu dü¤me oynatıcı üzerinde yer alan
Komponent Video çıkıflından gelen sinyal
çıkıfl tipini de¤ifltirecektir.

Interlace:
Standart (interlace) TV’ye ba¤lanıldı¤ında bu
ayarı seçin.

Progressive:
Daha keskin renk üretimi ve yüksek kaliteli
görüntülerin keyfini çıkarmak için progressive
sinyal (480/525p) alabilen bir TV’niz varsa
progressive ayarını seçin.

Yard›mc› ‹pucu:
– Progressive mod kullanılırken, TV Shape
(TV Türü) ‘16:9’ olarak ayarlandı¤ında 4:3 en-
boy oranındaki görüntülerde bozulma olur.
Görüntü bozulmasını önlemek için TV ekranı
oran ayarını AUTO (Otomatik) olarak
ayarlayın. (bkz. sayfa 211 “4:3 Aspect (En-boy
Oranı)”).
– Bazı TV’ler ve projektörler bu DVD
Oynatıcı ile uyumlu de¤ildir. Progressive
sinyaller sırasında resim bozulursa, SCAN
MODE ayarını Interlace olarak de¤ifltirin.

ÖNEML‹!
– TV’nizde sadece tek bir Anten In jak›
varsa (veya 75 Ohm veya RF In olarak
etiketlenmiflse), TV’nizde DVD gösterimini
izleyebilmek için bir RF modülatörü
gerekecektir.  RF modülatörünün
bulunabilirli¤i ve kullan›m› hakk›nda
ayr›nt›l› bilgi için elektronik eflya sat›c›n›za
veya Philips’e baflvurunuz.

RF modülatör aksesuar›n›n kullan›lmas›

1 DVD Oynat›c›n›n CVBS jak›n› RF
modülatörünün video girifl jak›na ba¤lamak
için kompozit video kablosunu (yeflil) kullan›n.

2 RF modülatörünü TV’nizin RF jak›na
ba¤lamak için RF koaksiyal kablosunu
(birlikte verilmemifltir) kullan›n.

TV’ye giden RF koaksiyal kablo

RF Modülatörün Arka Taraf›
(sadece örnek amaçl›)

Anten veya
Kablo TV sinyali
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Ba¤lantılar

Tüm ba¤lantılar do¤ru yapıldıktan sonra
AC güç kablosunu elektrik fifline takın.
Cihazlar açık konumdayken asla ba¤lantı
yapmayın veya ba¤lantıları de¤ifltirmeyin.

Herhangi bir disk yüklü de¤ilken, DVD
Oynat›c›n›n ön panelindeki STANDBY ON
butonuna bas›n.

Güç kablosunun ba¤lanması

MIXED 2CH MAIN

CENTER

SUB WOOFER
6CH DISCRETE

SURROUND

L L

R

L

R

TAL/
G

PTICAL

UT

R

AUDIO OUT

~ AC
MAINS

~ AC MAINS

AUDIO 
OUT

V (Pr/Cr)

U (Pb/Cb)

Y

S-VIDEO
IN

VIDEO IN

COMPONENT
VIDEO IN

HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam
Arabirimi) yuvalarını kullanma

● HDMI, en kaliteli ve en net ses/resim için hiç
dokunulmamıfl ve sıkıfltırılmamıfl dijital
aktarım sa¤lar.

● Audio/video çıktılarının her ikisi için yalnızca
tek bir kablo kullanarak tak ve çalıfltır özelli¤i
vardır.

● Uyumlu HDMI girdi aygıtınız varsa (ör., LCD/
Projektör/Plazma/Projeksiyon TV veya HDTV),
HDMI ba¤lantısını kullanın (kablosu verilmez).
➜  Oynatma otomatik olarak bafllar.
VEYA

● DVD Oynatıcı’nın {HIVIDEODEF} menüsü TV
ekranında belirir (bkz. sayfa 211
{HIVIDEODEF}).

S-VIDEO

YPbPr

MIXED 2CH MA

L L

R

COMPONENT

SCAN MODE

INTERLACE
PROGRESSIVE

VIDEO
VIDEO OUT

HDMI PCM /        DIGITAL/
DTS / MPEG

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL OUT

R

AUDIO 
AV

AUDIO 
IN

COAXIAL

OPTICALTV/Display
HDMI

Optional audio cable

Opsiyonel: HDMI/DVI Aygıtına
Ba¤lanması
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Ba¤lantılar

Alcda çok kanall giri jak bulunur

1 TV’nizde bulunan seçeneklere ba¤lı olarak
video ba¤lantılarından (RGB/SCART, CBVS
VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT
VIDEO IN) birini seçin.

2 CVBS veya S-VIDEO ba¤lantıları için
PROGRESSIVE/INTERLACE dü¤mesini
INTERLACE konumuna getirin.

3 Progressive Scan özelli¤i olan TV ile
COMPONENT VIDEO IN ba¤lantısı yapmak
için PROGRESSIVE/INTERLACE dü¤mesini
PROGRESSIVE konumuna getirin.

4 Bu DVD oynatıcının sesini TV’den duymak için
DVD Oynatıcının AUDIO OUT (Ön L&R, Orta,
Surr L&R, Sub Woofer) girifllerini TV’de
bulunan uygun AUDIO IN girifllerine ba¤lamak
için ses kablolarını (beyaz/kırmızı) kullanın
(kablo birlikte verilmemektedir).

Opsiyonel: Çok Kanall› Al›c›ya
Ba¤lanması

VIDEO

Y

MIXED 2CH MAIN

CENTER

SUB WOOFER
6CH DISCRETE

SURROUND

L L

R

L

R

NT
PCM /        DIGITAL/

DTS / MPEG

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL OUT

R

AUDIO OUT

~ A
MA

AV

MULTICHANNEL AUDIO IN

SUBW.

AV Receiver

REARFRONT

CENTER REARFRONT

L L

R R

Opsiyonel: HDMI/DVI Aygıtına
Ba¤lanması

● Uygun bir adaptör kullanıldı¤ında HDMI daha
önceki birçok DVI aygıtıyla uyumlu olur.
➜  DVI aygıtı ba¤landı¤ında audio iletiflimi için
ek bir audio kablosu gerekli olur.
➜  Otomatik iletim, {HDMI Audio} (HDMI Ses)
aç›kken yap›labilir.
➜  Bu DVD Oynat›c› sadece HDCP uyumunu
destekler.

Yard›mc› ‹pucu:
– SCAN MODE anahtarını PROGRESSIVE
olarak ayarlayın.

HDMI (Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam
Arabirimi) yuvalarını kullanma
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Opsiyonel: Digital AV Al›c›s›n›n
Ba¤lanması

Alıcının PCM, Dolby Digital veya MPEG2
dekoderi vardır

1 TV’nizde bulunan seçeneklere ba¤lı olarak
video ba¤lantılarından (RGB/SCART, CBVS
VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT
VIDEO IN) birini seçin.

2 DVD oynat›c›n›n KOAKSIYAL veya OPTıK
DIGITAL AUDIO OUT ç›k›fl›n›, al›c›n›z›n
DIGITAL AUDIO IN girifline ba¤lay›n (kablo
birlikte verilmemektedir).

3 DVD Oynatıcının Dijital Çıkıflını Alıcınızın
özelliklerine ba¤lı olarak PCM-ONLY veya ALL
konumuna ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa
214’te “Dijital Çıkıfl” bölümüne bakın).

Yard›mc› ‹pucu:
– Dijital çıkıflın ses formatı alıcınızın
özellikleri ile uyumluluk göstermiyorsa alıcı
güçlü, bozuk bir ses verecek veya hiç ses
çıkmayacaktır.

Ba¤lantılar

S-VIDEO

YPbPr

MIXED 2CH

L L

R

COMPONENT

SCAN MODE

INTERLACE
PROGRESSIVE

VIDEO
VIDEO OUT

HDMI PCM /        DIGITAL/
DTS / MPEG

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL OUT

R

AU
AV

AUDIO 
IN

COAXIAL

OPTICALReceiver

OR

Stereonun Dolby Pro Logic veya Sa¤ / Sol
Audio In girifli vardır

1 TV’nizde bulunan seçeneklere ba¤lı olarak
video ba¤lantılarından (RGB/SCART, CBVS
VIDEO IN, S-VIDEO IN, COMPONENT
VIDEO IN) birini seçin.

2 CVBS veya S-VIDEO ba¤lantıları için
PROGRESSIVE/INTERLACE dü¤mesini
INTERLACE konumuna getirin.

3 Progressive Scan özelli¤i olan TV ile
COMPONENT VIDEO IN ba¤lantısı yapmak
için PROGRESSIVE/INTERLACE dü¤mesini
PROGRESSIVE konumuna getirin.

4 Bu DVD oynatıcının sesini TV’den duymak için
DVD Oynatıcının AUDIO OUT (SOL/SA⁄)
girifllerini TV’de bulunan uygun AUDIO IN
girifllerine ba¤lamak için ses kablolarını
(beyaz/kırmızı) kullanın (kablo birlikte
verilmemektedir).

Yard›mc› ‹pucu:
– Optimum stereo ses kalitesi elde etmek
için her zaman çok kanall› ç›k›fl›n› Sa¤ ve Sol
kanallara ba¤lay›n ve [Analog Ç›kt›] ayar›n›
‘STEREO’ yap›n, bkz. sayfa 212).

Opsiyonel: 2-kanallı Stereonun
Ba¤lanması

S-VIDEO

YPb

MIXED 2CH MAIN

CENTER

SUB WOOFER
6CH DISCRETE

SURROUND

L L

R

L

R

COMPONENT

EO
VIDEO OUT

PCM /        DIGITAL/
DTS / MPEG

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL OUT

R

AUDIO OUT
AV

AUDIO 
IN

STEREO

DIGITAL

OPTICAL
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Fonksiyonel Genel Bakıfl

SYSTEM MENUDISC MENUSTOPPLAYOPEN/CLOSESOUND MODEAUDIO DIRECTSTANDBY-ON

OK

DVP 9000S

STANDBY-ON BBBBB
– DVD Oynatıcıyı Bekleme moduna veya

AÇIK konumuna getirmek için

GÖSTERGE
– oynat›c›n›n geçerli durumunu gösterir

IR Sensörü
– Uzaktan kumanday› bu sensöre do¤ru

tutun

SYSTEM MENU
– Oynat›c›n›n sistem menüsüne girmek

veya ç›kmak için kullan›l›r

OK/‹mleç (1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4)
– Menü seçimini onaylamak için kullan›l›r/

– Menüde bir madde seçmek/ h›zl› ileri/
geri, yavafl ileri/geri

OPEN/CLOSE /////
– Disk tepsisini  Açmak/Kapamak için

Disk kapaflı
– SACD çalarken flerit yanar.

SOUND MODE
– SOUND MODE (SES MODU)

kullanıldı¤ında LED ıflı¤ı yanar
– Gereken ses modunu seçer.
• SACD için: Stop Mode (Durdur

Modu)’nda bir CD katmanını veya karma
disklerde SACD katmanını seçer.
Oynatma sırasında, CD, Stereo veya
Çok Kanallı (varsa) seçimi olana¤ı verir.

• DVD’ler/VCD’ler için: Stereo, Dolby
Surround uyumlu, 3B ses veya Çok
Kanallı seçimi için

AUDIO DIRECT
– AUDIO DIRECT seçildi¤inde LED ıflı¤ı

yanar
– Ses diski çalarken video çıkıtsını açar

kapar.

PLAY BBBBB
– Gösterimi bafllat›r

STOP 99999
– Gösterimi durdurur

DISC MENU
– DVD disklerin menüsüne eriflmek

Ön Paneller
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Arka Paneller

Fonksiyonel Genel Bakıfl

Dikkat: Arka paneldeki girifllerin i¤nelerine dokunmayın. Elektrostatik boflalma sistemde
kalıcı bir hasara yol açabilir.

Mains (AC Güç Kablosu)
– Standart bir AC prizine ba¤lanır.

ÇOK KANALLI Audio Çıkıflı
(Stereo ve çok kanllı bir alıcıya balan¤tı için)

– merkez hoparlörü, subwoofer, ön ve
surround hoparlörler ba¤lantısı

Audio Out (Sol/Sa¤)
– Bir stereo sistemin AUDIO girifline

ba¤lanır

S-VIDEO

YPbPr

MIXED 2CH MAIN

CENTER

SUB WOOFER
6CH DISCRETE

SURROUND

L L

R

L

R

COMPONENT

SCAN MODE

INTERLACE
PROGRESSIVE

VIDEO
VIDEO OUT

HDMI PCM /        DIGITAL/
DTS / MPEG

COAXIAL OPTICAL

DIGITAL OUT

R

AUDIO OUT

~ AC
MAINS

AV

HDMI (High Definition
Multimedia Interface)
– Uyumlu bir HDMI aygıtına (ör., LCD/

Projektör/Plazma/Projeksiyon TV, HDTV
veya alıcı) ba¤lama

Tarama Modu
(Interlace/Progressive)
– Progressive ve interlace arasnda geçi

yapma

Komponent Y Pb Pr
– Bir TV’nin YPbPr girifline ba¤lan›r

S-Video Out
– Bir TV’nin S-Video girifline ba¤lan›r

VIDEO Ç›k›fl› (CVBS)
– Bir TV’nin CVBS Video girifllerine

ba¤lanır

AV (VIDEO OUT)
– Bir TV’nin SCART girifline ba¤lan›r

COAXIAL (Dijital ses çıkıflı)
–  Dijital bir sesli ekipmanın ortak eksenli

AUDIO girifline ba¤lanır.

OPTICAL (Dijital ses çıkıflı)
–  Dijital bir sesli ekipmanın optik AUDIO

girifline ba¤lanır.
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Uzaktan Kumanda

Fonksiyonel Genel Bakıfl

AUDIO DIRECT
– Ses diski çalarken video çıktısını

açar kapar.
SELECT

– Bunlar› kontrol etmek için ilgili ayg›t›
seçin: DVD, RECVR, TV, DVD+RW

DIM
– Ön panel için farkl› ayd›nl›k seviyeleri

seçer

RETURN
– Video CD (VCD) veya bazı DVD’lerde

önceki menüye geri döndürür

SYSTEM MENU
– Oynat›c›n›n sistem menüsüne

girmek veya ç›kmak için kullan›l›r

‹mleç
– Menüde yukarı (3), afla¤ı (4), sol (1)

ve sa¤ (2) yönleri seçer
OK

– Menü seçimini onaylamak için
kullan›l›r

S
– Bir önceki bölüm veya parçaya

geçmek için kullan›l›r

99999 (STOP)
– Gösterimi durdurur

BBBBB (PLAY)
– Gösterimi bafllat›r

;;;;; (PAUSE)
– Gösterimi geçici olarak duraklat›r /

kare kare gösterim yapar

REPEAT
– Bölüm, parça, disk tekrar eder

REPEAT (A-B)
– Belirli bir bölümü tekrar eder

SHUFFLE
– Bölüm/flark›lar›n rasgele oynat›m›

için
SCAN

– Diskte yer alan her flark›/bölümün ilk
10 saniyesini oynat›r

POWER BBBBB
– DVD'yi AÇIK veya bekleme

konumuna getirir

LCD Ekran
– Aktif olan kaynak modunu gösterir.

(Afla¤ıdaki önemli nota bakın)

(0-9) rakaml› tufl tak›m›
– Bir menüdeki rakaml› maddeleri

seçer

DISPLAY (GÖSTERGE)
– Gösterim s›ras›nda TV ekran›nda

bilgi gösterir

DISC MENU
– DVD disklerin menüsüne eriflmek

T
– Bir sonraki bölüm veya parçaya

geçmek için kullan›l›r

VOL (+ / –), MUTE ve TV CH (+/-)
– Bu modelde yoktur.

SUBTITLE
– Alt yaz› dilini seçer.
ANGLE
– DVD disk kamera aç›s›n› seçer

(varsa).
ZOOM
– Görüntü boyutunu de¤ifltirmek için

kullan›l›r
AUDIO
– Ses dili seçmek için kullan›l›r

FTS
– Aç›k/Kapal› Favorite Track

Selection
SOUND MODE
– Gereken ses modunu seçer.
• SACD için: Stop Mode (Durdur

Modu)’nda bir CD katmanını veya
karma disklerde SACD katmanını
seçer.
Oynatma sırasında, CD, Stereo
veya Çok Kanallı (varsa) seçimi
olana¤ı verir.

• DVD’ler/VCD’ler için: Stereo, Dolby
Surround uyumlu, 3B ses veya Çok
Kanallı seçimi için

Önemli!
– Bu uzaktan kumanda Philips sistemleri için

oldu¤undan di¤er Philips ayg›tlar›na da kumanda
eder  (ör., Kaydedici, TV veya DVD-RW oynat›c›).

– Gerektiinde di¤er ayg›tlar›n el kitaplar›na
baflvurun.
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Adım 1: Pillerin uzaktan
kumandaya yerlefltirilmesi

1 Pil bölmesini açın.

2 ‹ki adet R06 veya AA tipi pili (+-) yönlerini
dikkate alarak bölmeye yerlefltirin.

3 Kapa¤ı kapatın.

Oynatıcının Çalıfltırılması için Uzaktan
Kumandanın Kullanılması

1 Uzaktan Kumandayı ön
panelde yer alan uzaktan
sensöre (iR) do¤rultun.

2 DVD Oynatıcıyı çalıfltırırken
Uzaktan Kumanda ve DVD
Oynatıcı arasına herhangi
bir nesne koymayın.

D‹KKAT!
– Piller boflaldı¤ında veya CD çalar uzun
bir süre için kullanılmayacaksa pilleri
çıkartın.
– Eski ve yeni piller veya farklı tipteki
pilleri bir arada kullanmayın.
– Piller kimyasal madde içerir, bu nedenle
yönetmeliklere uygun olarak atılmalıdırlar.

Adım 2: TV’nin Ayarlanması

ÖNEML‹!
Gerekli tüm ba¤lantıları tamamladı¤ınızdan
emin olun. (Ayrıntılı bilgi için sayfa 189-191
’de “TV Ba¤lanması” bölümüne bakın).

1 TV’yi açın ve do¤ru video girifl kanalına
ayarlayın. TV ekrannda Philips DVD arkaplan
belirir.

2 Genellikle bu kanallar en yüksek ve en düflük
kanallar arasındadır ve FRONT, A/V IN veya
VIDEO olarak adlandırılırlar. Daha ayrıntılı
bilgi için TV’nizin kılavuzuna bakın.
➜ Veya TV’nizde 1. kanala gidebilir, ve Video
In kanalını görüntüleyene kadar Kanal geri
gitme tufluna basabilirsiniz.
➜ TV Uzaktan Kumandası üzerinde farklı
video modlarını seçen bir tufl veya dü¤me de
olabilir.
➜  Di¤er bir alternatif olarak da RF modülatörü
kullanıyorsanız TV’de 3. veya 4. kanalı
ayarlayabilirsiniz.

3 Harici bir ekipman (örne¤in ses sistemi veya
al›c›) kullan›yorsan›z, bunlar› aç›n ve DVD
oynat›c› ç›k›fl› için uygun girifl kayna¤›n›
seçin. Ayr›nt›l› bilgi için ekipman›n›z›n
kullan›m k›lavuzuna baflvurun.

Çalıfltırma Hazırlı¤ı

SOUNDAUDIO DIRECT
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TV’nizle Uyumlu bir Renk Sisteminin
Seçilmesi

Bu DVD Oynatıcı hem NTSC hem de PAL ile
uyumludur. Bir DVD diskin bu Oynatıcıda
oynatılması için Diskin renk sistemi, TV ve
DVD Oynatıcı birbiri ile uyumlu olmalıdır.

Use ↓  or ↑  to change the values, OK to confirm, ← to leave the
submenu

TV

TV System

TV Shape

Setup TV System

PAL

NTSC

Auto

1 SYSTEM MENU tufluna bas›n.

2 {SETUP} (AYARLAR) fonksiyonunu seçmek
için iki kez 4 okuna basın.

3 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

{TV} ye geçin ve 4 okuna basın.
{TV SYSTEM} a geçin ve 2 okuna basın.

PAL  – Ba¤lı olan TV PAL sistemiyse bu modu
seçin. Bir NTSC diskin (sadece VCD diski)
video sinyalini ve çıkıflı PAL formatına
uyarlayacaktır.

NTSC  – Ba¤lı olan TV NTSC sistemiyse bu
modu seçin. Bir PAL diskin video sinyalini ve
çıkıflı NTSC formatına uyarlayacaktır.

Auto  – Ba¤lanan TV, NTSC ve PAL
uyumluysa (çoklu sistem) bu seçene¤i seçin.
Ç›k›fl format›, diskin video sinyaline uygun
olacakt›r.

4 Ö¤elerden birini seçip OK’e basıp.

Yard›mc› ‹pucu:
– NTSC ve PAL modu arasında geçifl
yaparken bazı görüntü bozulmaları olur.
– AUTO (OTOMAT‹K), aflamal› modda
veya HDMI modunda seçilir.

Çalıfltırma Hazırlı¤ı

‹PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU’ye basın.

TV Türü’ni Seçme

DVD Oynat›c›n›z›n en boy oran›n›, ba¤l›
TV’nizine göre ayarlay›n. Diskin, seçti¤iniz
format› destekliyor olmas› gerekmektedir. Aksi
taktirde, TV ekran› için ayar oynat›m s›ras›nda
resmi etkilemeyecektir.

Use ↓  or ↑  to change the values, OK to confirm, ← to leave the
submenu

TV

TV System

TV Shape

Setup TV Shape

4:3 Pan Scan

4:3 Letterbox

Widescreen

1 ‘SYSTEM MENU tufluna bas›n.

2 {SETUP} (AYARLAR) fonksiyonunu seçmek
için iki kez 4 okuna basın.

3 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

{TV} ye geçin ve 4 okuna basın.
{TV SHAPE} (TV TÜRÜ) a geçin ve 2 okuna
basın.

4:3 Pan Scan
➜ Normal bir TV’niz
varsa ve TV’ye sı¤ması
için resmin her iki
tarafını kesmek veya
formatlamak istedi¤inizde.

4:3 Letter Box
➜ Normal bir TV’niz varsa.
Bu modda TV ekranının üst
ve alt kısmında siyah fleritleri
olan genifl ekran bir resim
görüntülenecektir.

Widescreen
➜ Genifl ekran bir
TV’niz varsa.

4 Ö¤elerden birini seçip OK’e basıp.
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Çalıfltırma Hazırlı¤ı

Adım 3: Dil Tercih Ayarı
DVD Oynatıcının otomatik olarak tercih
etti¤iniz dilde Sistem Menüsünü (ve DVD Disk
Menüsünü) görüntülemesi için tercih etti¤iniz
dili ayarlayabilirsiniz.

Menü Dilini Ayarlama

Ekrandaki sistem menüsü dili, farklı dillerdeki
disklere karflın hep ayarladı¤ınız gibi kalır.

Use ↓  or ↑  to change the values, OK to confirm, ← to leave the
submenu

Language

Menu Language

Setup Menu Language

Svenska

English

Español

Français

Português

Default Subtitle

Default Audio

1 SYSTEM MENU tufluna bas›n.

2 {SETUP} (AYARLAR) fonksiyonunu seçmek
için iki kez 4 okuna basın.

3 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

{LANGUAGE} (DILINI) ye geçin ve 4 okuna
basın.
{MENU LANGUAGE} (MENÜ DILINI) a geçin
ve 2 okuna basın.

4 Valitse kieli ja paina painiketta OK.

Varsayılan Audio ve Varsayılan Altyazı
dillerini ayarlama

Bir video diskindeki konusmaların ve
altyazıların dilini seçebilirsiniz. Seçti¤iniz dil
diskte yoksa, bunun yerine diskin varsayılan
ayar dili kullanılır.

Use ↓  or ↑  to change the values, OK to confirm, ← to leave the
submenu

Language

Menu Language

Setup Default Audio

Svenska

English

Español

Français

Português

Default Subtitle

Default Audio

1 SYSTEM MENU tufluna bas›n.

2 {SETUP} (AYARLAR) fonksiyonunu seçmek
için iki kez 4 okuna basın.

3 Afla¤›daki seçeneklerden birini vurgulamak
için 3 4 tufllarına basın.
– ‘DEFAULT AUDIO’ (Varsayılan Audio) (diskin
ses kaydı)
– ‘DEFAULT SUBTITLE’ (Varsayılan Altyaz)
(diskin menüsü)

4 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

5 Valitse kieli ja paina painiketta OK.

6 Di¤er dil ayarlar› için 3-5 ad›mlar aras›n›
tekrar edin.

Yard›mc› ‹pucu:
– Bazı disklere (örne¤in Karaoke diskleri)
çoklu ses kanalları kullanılarak kayıt
yapılmıfltır. Her iki kanalı dinlemek için LR
(Sol/Sa¤), sol kanalı (sadece müzik) dinlemek
için LL ve sa¤ kanalı (sadece vokal) dinlemek
için RR modlarını seçmek için AUDIO tufluna
üst üste basın.

‹PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU’ye basın.
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Çalıfltırma Hazırlı¤ı

Adım 4: Hoparlörlerin
kanallarını ayarlama

Bekleme sürelerini (yaln›zca orta ve saran
hoparlörler) ve her bir hoparlörün ses
seviyesini ayarlayabilirsiniz. Bu ayarlamalar,
sesi ortam›n›za ve kurulumunuza göre
optimize etmenizi sa¤lar.

ÖNEMLI!
Hoparlör ayarları yalnızca Çok Kanallı ses
çıktılarında kullanılabilir. Çok Kanallı’yı
seçmek için uzaktan kumandanın SOUND
MODE tufluna da basabilirsiniz.

1 SYSTEM MENU tufluna bas›n.

2 {SETUP} (AYARLAR) fonksiyonunu seçmek
için iki kez 4 okuna basın.

3 {SPEAKER} (HOPARLÖR) seçene¤ini
seçmek için 1 2 tufllar›na ve ardından 4
tufluna basın.

4 Afla¤›daki seçeneklerden birini vurgulamak
için 3 4 tufllarına basın ve ardından 2 tufluna
basın.

{FRONT SIZE, CENTER SIZE, SURROUND
SIZE} (ÖN BOYUTU, MERKEZ BOYUTU,
SURROUND BOYUTU)
OFF (KAPALI) - ba¤l› hoparlör yokken.
LARGE (BÜYÜK) - ba¤l› hoparlörler 120Hz’in
alt›nda düflük frekans sinyalleri
üretebildi¤inde.
SMALL (KÜÇÜK) - ba¤l› hoparlörler 120Hz’in
alt›nda düflük frekans sinyalleri
üretemedi¤inde.

{SUBWOOFER}
ON (AÇIK) - subwoofer hoparlör ba¤l›yken.
OFF (KAPALI) - subwoofer hoparlör ba¤l›
de¤ilken.

{FRONT DISTANCE} (ÖN MESAFES‹)
– Dinleme yerinizden ön hoparlörlere olan
mesafeyi ayarlar (1 ~ 11.8m).

{CENTER/REAR DISTANCE} (MERKEZ/
ARKA MESAFES‹)
– Dinleme yerinizden merkez/arka
hoparlörlere olan mesafeyi ayarlar. (seçimler
{FRONT DISTANCE} ayarına bal¤ı olarak
de¤iflir).

5 Saran ses gereksinimlerinize en uygun
ayarları yapmak için 1 2 3 4 tufllar›na bas›n.

6 Onaylamak için OK’e basın.

Yard›mc› ‹pucu:
– Arka hoparlörler dinleyiciye ön
hoparlörlerden daha yak›n oldu¤unda daha
uzun bekleme süresi ayarlar› kullan›n.

‹PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU’ye basın.

Gelimi Bas Yönetimi

Movie Mode (Film Modu)

Bu menü, SACD audio diski dıflında tüm
diskleri çalarken her hoparlörün ses düzeyini
ayarlayabilmenizi sa¤lar.
➜ Ses düzeyi dengesi -6dB ile +7dB
aralı¤ındadır.

Music Mode (Müzik Modu)

Müzik modu seçildi¤inde,hoparlör ayarları
yalnızca SACD çalmada yapılabilir.
SACD bas yönetiminde yapılabilecek di¤er
ayarlar flunlardır:

– Kesme frekansı ayarı:
60Hz, 80Hz, 100Hz and 120Hz
– E¤im ayarı:
12dB/oct, 18dB/oct and 24dB/oct

Yard›mc› ‹pucu:
– Bu ek ayarlar, subwoofer ayarlarındadır.
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Disk ‹fllemleri

Bölge Kodları
Bu DVD Oynatıcı, Region Management
System (Bölge Yönetim Sistemi)’ni destekler.
Disk paketindeki bölge kodunu kontrol edin..
Bu numara Oynatıcı’nın bölge numarası ile
aynı de¤ilse (afla¤ıdaki tabloya bakın),
Oynatıcı diski oynatamayabilir.

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

Bölge
Birimin
bölge

numarası

Oynatılabilecek
diskler
(Örnek)

A.B.D. ve
Kanada bölgesi

‹ngiltere ve
Avrupa bölgesi

Genel bölgeler

Avustralya
bölgesi

1

2

3

ALL

4

ALL

ALL

ALL

1

2

3

4

ÖNEML‹!
– DVD veya VIDEO CD’ye ba¤lı olarak,
bazı ifllemler farklı olabilir veya kısıtlı
olarak çalıfltırılabilir.
– Disk tepsisini itmeyin veya içine diskten
baflka nesne yerlefltirmeyin. Bunların
yapılması disk oynatıcıda hasara neden
olabilir.

Oynatılabilir Kodları
DVD Oynatıcınız flunları çalıfltıracaktır:
– Dijital Video Diskleri (DVD’ler)
– Dijital Çok Amaçl› Audio Diskleri (DVD-A)

– standart tan›m katman›
– Video CD’ler (VCD’ler)
– Süper Video CD’leri (SVCD’leri)
– Süper Ses CD’leri (SACDs)
– Dijital Video Diskleri + Kaydedilebilir

[Yeniden Yazdırılabilir] (DVD+R[W])
– Kompact Diskler (CD’ler)
– MP3 diskleri, CD-R(W) üzerinde resim

(Kodak, JPEG) dosyaları.
– JPEG/ISO 9660 formatı.
– Maksimum 30 karakter görüntüleme.
– Desteklenen örnekleme frekansları:

32 kHz, 41 kHz, 48 kHz (MPEG-1)
16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)

– Desteklene bit-hızı: 32 ~ 256 kbps (MPEG-1),
8~ 160 kbps (MPEG-2) de¤iflken bit hızları

SUPER VIDEO

Yard›mc› ‹pucu:
– Bir diski oynatma konusunda sorun
yaflarsanız diski çıkarın ve farklı bir diski
oynatmayı deneyin. Uygun flekilde
formatlanmamıfl diskler bu DVD Oynatıcıda
oynatılmayacaktır.
– Diskin türüne veya kayd›n durumuna
ba¤l› olarak baz› CD-R/RW veya DVD-R/RW
diskleri oynatmak mümkün olmayabilir.
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Disklerin Oynatılması

1 Uzaktan kumandanın ekranında “DVD”
yanana kadar SELECT dü¤mesine basın
(bkz. uzaktan kumanda, sayfa 197).

2 TV’yi açık konuma getirin ve do¤ru Görüntü
kanalına ayarlayın (ayrıntılı bilgi için sayfa
176’da “TV’nin Ayarlanması” bölümüne bakın).

3 DVD ön paneli üzerindeki STANDBY ON
tufluna basın.
➜ TV ekrannda Philips DVD arkaplan belirir.

4 Disk tepsisini açmak için OPEN/CLOSE 0
tufluna basın ve bir diski yükleyin, ardından
disk tepsisini kapatmak için aynı tufla tekrar
basın.
➜ Etiketli tarafın yukarı baktı¤ından emin
olun. Çift taraflı diskleri çalmak istedi¤iniz taraf
yukarı gelecek flekilde yükleyin.

5 Oynat›m otomatik bafllar. Bafllamazsa PLAY
B tufluna basın.
➜ TV’de disk menüsü göründü¤ünde bir
sonraki sayfada yer alan “Disk Menüsünün
Kullanılması” bafllıklı bölüme bakın.
➜ Disk ebeveyn kontrolü tarafından
kilitlenmiflse 4 rakamlı flifreyi girmeniz gerekir.
(Bakınız sayfa 216-217).

6 Oynatımı herhangi bir zamanda durdurmak
için tek yapmanız gereken STOP tufluna
basmaktır.

ÖNEML‹!
– Bir tufla basıldıktan sonra TV ekranında
engelleme ikonunun (X) görüntülenmesi
geçerli diskte veya mevcut sürede bu
fonksiyonun olmadı¤ı anlamına geliyor.

Disk ‹fllemleri

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

LCD Ekranı
1. Alan
– Çalma sırasında çalmakta olan logo veya
ortam yanar.
2A. Alan
– Çalma sırasında diskteki veya ortamdaki
mevcut bilgileri gösterir.
2B. Alan
– Diskin veya ortam›n geçen süresini
gösterir.
3. Alan
– DVD Oynatıcı’daki geçerli modu gösterir.

1. Alan

2A. Alan

2B. Alan

3. Alan

Disk Menüsünün Kullanılması
Diski yükledikten sonra TV ekranında diske
ba¤lı olarak bir menü görüntülenebilir.

Bir Oynatım Özelli¤i veya ‹çeri¤in
Seçilmesi

● Uzaktan Kumanda üzerinde (1 2 3 4)  oklarını
veya rakamsal tufl takımını (0-9) kullanın,
ardından gösterimi bafllatmak için B veya OK
tufluna basın.

Menüye Eriflmek veya Menüyü Silmek ‹çin
● Uzaktan Kumanda üzerinde DISC MENU

tufluna basın.
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Disk ‹fllemleri

Oynatımın Son Durdurulan Noktadan
‹tibaren Devam Etmesi
(DVD/DVD-A/VCD/CD)

Disk ç›kar›lm›fl veya cihaz›n gücü kesilmifl
olsa dahi, en son 5 diskin gösterimine kald›¤›
yerden devam edilebilir.

● En son 5 diskten birini yükleyin.
➜  “READING” mesaj› gösterilir.

● PLAY B tufluna bast›¤›n›zda, disk gösterimi
en son kald›¤› yerden devam eder.

Devam Etme Modunu ‹ptal Etmek ‹çin
● Durma modunda tekrar 9 tufluna basın.

Rasgele Oynatma
(DVD/DVD-A/VCD/CD/SACD/MP3)

DVD,DVD-A diskinde – Bir bafllı¤ın birden
fazla bölümü varsa bu özellik bafllı¤ın içindeki
bölümlerin gösterim sırasını rasgele bir
düzende oynatır.

Sesli CD, Görüntü CD, SACD - Bu özellik bir
diskteki tüm flarkıların çalınma sırasını rasgele
bir düzene getirip çalar.

1 Oynatım sırasında SHUFFLE tufluna basın.
➜ TV ekranında SHUFFLE yazısı yaklaflık iki
saniye boyunca görüntülenir.

2 Normal gösterime geri dönmek için SHUFFLE
tufluna tekrar basın.

Yard›mc› ‹pucu:
– SACD için, rasgele çalma ifllevi yalnızca
geçerli seçili alanda çalıflır.

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

Oynatma kontrolleri
Baflka türlü belirtilmedi¤i taktirde burada
bahsedilen tüm ifllemler Uzaktan Kumandanın
kullanımına dayalıdır. Bazı ifllemler DVD
Sistem Menüsünü kullanarak
gerçeklefltirilebilir.

Gösterimin Duraklatılması
(DVD/DVD-A/VCD/CD)

1 Oynatım sırasında PAUSE ; tufluna basın.
➜ Oynatım duraklayacak ve ses çıkıflı
engellenecektir.

2 Bir sonraki resim karesini seçmek için PAUSE
; tufluna tekrar bas›n.

3 Normal gösterime geri dönmek için PLAY B
tufluna basın.

Filmin (fiarkı)/Bölümün Seçilmesi
(DVD/DVD-A/VCD/CD)

1 Bir sonraki flarkı/bölüme geçmek veya
oynatılan flarkı/bölümün baflına dönmek için
T veya S oklarından birine kısa bir
süreli¤ine basın.

2 Bir önceki flarkı/bölüme geçmek için S
okuna kısa bir süreli¤ine iki kez üst üste
basın.

3 Herhangi bir flarkı/bölüme do¤rudan geçmek
için rakam tufllarını (0-9) kullanarak flarkı/
bölüm numarasını girin.

Zoom (DVD/DVD-A/VCD/JPEG)

Zoom özelli¤i size gösterim sırasında video
görüntüsünü yakınlafltırma imkanı verir.

1 Gösterim sırasında ZOOM tufluna basın.

2 TV ekranı üzerinde panlamak içinde 1 2 3 4
oklarından birine basın.

3 Görüntü büyültme faktörünü artırmak için üst
üste ZOOM tufluna basın.
➜ Gösterim devam edecektir.
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Disk ‹fllemleri

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

Tekrar
(DVD/DVD-A/VCD/CD/MP3/SACD/JPEG)

Bir bölüm, flarkı, bafllık veya tüm diski tekrar
oynatabilirsiniz.

● Oynatım sırasında bir Tekrar modu seçmek
için REPEAT tufluna sürekli olarak basın.

➜ DVD / DVD-A
TV ekranında CHAPTER/TITLE/DISC/OFF  yazısı
görüntülenir.

➜ VCD / CD
TV ekranında TRACK/DISC/OFF  yazısı
görüntülenir.

➜ MP3
TV ekranında TRACK/ALBUM/DISC/OFF  yazısı
görüntülenir.

➜ SACD
TV ekranında TRACK /AREA /OFF yazısı
görüntülenir.

➜ JPEG
TV ekranında REPEAT ROLL/REPEAT DISC yazısı
görüntülenir.

A-B Tekrarlama (DVD/DVD-A/VCD/CD)

Filmin/Parçanın veya Bölümün yalnızca belirli
bir bölümünü oynatabilir/çalabilirsiniz.

1 Oynatım sırasında bafllangıç noktanız olarak
REPEAT A-B tufluna basın.
➜ TV ekranında REPEAT A yazısı görüntülenir.

2 Disk seçti¤iniz son noktaya geldi¤inde TV
ekranında REPEAT A-B yazısı görüntülenir.
➜ TV ekranında A/B yazısı kısa bir süre için
görüntülenir ve tekrar sırası bafllar.

3 Normal gösterime devam etmek için REPEAT
A-B tufluna basın.
➜ TV ekranında A/B OFF yazısı görüntülenir.

Tara (DVD/DVD-A/VCD/CD/MP3/SACD)

Tarama, diskteki her bölümün/parçanın ilk 10
saniyesini oynatır/çalar. SCAN dü¤mesine
basarak tarayarak oynatmayı/çalmayı
bafllatabilirsiniz.
VEYA

1 SYSTEM MENU tufluna basın ve
{TOOLBAR} (Araç çubu¤u) seçene¤ini
bafllatmak için 2 okunu kullanın.

2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

{VIEW} (GÖRÜNÜM) ye geçin ve 4 okuna
basın.
{CHAPTER PREVIEW} (BÖLÜM ÖN‹ZLEME)
ö¤esine gidin ve {ON OR OFF} (KAPALI VEYA
AÇIK) seçene¤i için 2 tufluna basın.

Aikahaku
(DVD/DVD-A/VCD/CD/SACD/MP3)

Aikahakutoiminnon avulla on mahdollista
aloittaa levyn toisto valitun ajan kohdalta.

1 SYSTEM MENU tufluna basın ve
{TOOLBAR} (Araç çubu¤u) seçene¤ini
bafllatmak için 2 okunu kullanın.

2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

{SEARCH} (ARAMA) ye geçin ve 4 okuna
basın.
{TIME} (ZAMAN) a geçin ve 2 okuna basın.
➜ Oynatım duraklayacaktır.

3 Uzaktan Kumandanın rakamsal tufl takımını
kullanarak zaman düzenleme kutusuna saat,
dakika ve saniyeyi girin.

4 Seçimi onaylamak için OK tufluna basın.
➜ Diskte seçilen zamandan bafllayarak
oynatma bafllar.

5 Menüyü ekrandan silmek için SYSTEM
MENU tufluna basın.

Yard›mc› ‹pucu:
– Bu özellik PBC fonksiyonu ON (AÇIK)
konuma getirilen VCD diskleri için geçerli
de¤ildir.
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Disk ‹fllemleri

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

Slow Motion (DVD/DVD-A/VCD/SVCD)

4 dü¤mesine basarak a¤ır çekim
etkinlefltirilebilir. A¤ır çekim modundan çıkmak
için PLAY B tufluna basın.
VEYA

1 SYSTEM MENU tufluna basın ve
{TOOLBAR} (Araç çubu¤u) seçene¤ini
bafllatmak için 2 okunu kullanın.

2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

{SEARCH} (ARAMA) ye geçin ve 4 okuna
basın.
{SLOW} (Yavafl) a geçin ve 2 okuna basın.
➜ Sırasında ses çıkmayacaktır.

3 Gerekli hızı seçmek için 1 2 oklarını kullanın:
<1/8, <1/4, <1/2 veya <1 (geri), veya >1/8,
>1/4, >1/2 veya >1 (ileri).
➜ Diski tekrar normal hızda çalmak için 1
modunu seçin.

4 Normal gösterime geri dönmek için PLAY B
tufluna basın.

Arama
(DVD/DVD-A/VCD/SVCD/CD/MP3/SACD)

DVD/DVD-A/VCD/SVCD diskinde

1 SYSTEM MENU tufluna basın ve
{TOOLBAR} (Araç çubu¤u) seçene¤ini
bafllatmak için 2 okunu kullanın.

2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

{SEARCH} (ARAMA) ye geçin ve 4 okuna
basın.
{FAST} (Hızlı) a geçin ve 2 okuna basın.
➜ Sırasında ses çıkmayacaktır.

3 Valitse painikkeilla 1 2 haluamasi nopeus:
<<32, <<8 tai <<4 (haku takaapäin) tai >>4,
>>8, >>32 (haku edestäpäin).

4 Normal gösterime geri dönmek için PLAY B
tufluna basın.

● Hızlı arama fonksiyonunu devreye sokmak
için T veya S oklarını iki saniyeden fazla
basılı tutabilirsiniz.

Foto¤raf ve Kare Kare oynatma
(DVD/DVD-A/VCD)

Uzaktan kumandadaki PAUSE ; veya 3
dü¤mesine basarak kare kare oynatmayı
etkinlefltirebilirsiniz.
VEYA

1 SYSTEM MENU tufluna basın ve
{TOOLBAR} (Araç çubu¤u) seçene¤ini
bafllatmak için 2 okunu kullanın.

2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

{SEARCH} (ARAMA) ye geçin ve 4 okuna
basın.
{FRAME BY FRAME} (KARE KARE) a geçin
ve 2 okuna basın.
➜ Oynatım duraklayacaktır.

3 Önceki veya sonraki resim karesini seçmek
için imleç tuflları 1 2’yi kullanın.

4 Kare kare oynatmadan çıkmak için PLAY B
tufluna basın.

CD/MP3/SACD diskinde

1 Gerekli hızı seçmek için 1 2 oklarını kullanın:
<<32, <<8 tai <<4 (haku takaapäin) tai >>4,
>>8, >>32 (haku edestäpäin).

2 Hızlı arama fonksiyonunu devreye sokmak
için T veya S oklarını iki saniyeden fazla
basılı tutabilirsiniz.
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Disk ‹fllemleri

Özel DVD Özellikleri

Film seçme

Baz› DVD’lerde birden çok film olabilir. Diske
kaydedilmifl film menüsü varsa, oynatmay›
seçilen film ad›ndan bafllatabilirsiniz.

1 RETURN tufluna bas›n.
➜ TV ekran›nda disk parça menüsü gösterilir.

2 Bir gösterim seçene¤i seçmek için 3 4 1 2

tufllar›n› veya rakaml› tufl tak›m›n› (0-9)
kullan›n.

3 Onaylamak için OK tufluna bas›n.

Kamera Aç›s›

Diskte farkl› kamera aç›lar›ndan kaydedilmifl
sahneler varsa, bu görüntüye farkl› aç›lardan
bakman›z› sa¤lar.

● Farkl› aç›lar seçmek için arka arkaya ANGLE
tufluna bas›n.
➜ Oynatma seçilen aç›ya gelir.

Ses Dilinin De¤ifltirilmesi

● Farkl› ses dilleri seçmek için AUDIO tufluna
arka arkaya bas›n.

Altyaz›lar

● Farkl› altyaz› dilleri seçmek için SUBTITLE
tufluna arka arkaya bas›n.

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

Tercih Edilen fiarkıların Programlanması
(DVD/DVD-A/VCD/CD/MP3/SACD)

Oynatılacak flarkıları programlayarak diskin
içeri¤ini istedi¤iniz sırada oynatabilirsiniz.
Maksimum 20 flarkı programlayabilirsiniz.

1 SYSTEM MENU tufluna basın ve
{TOOLBAR} (Araç çubu¤u) seçene¤ini
bafllatmak için 2 okunu kullanın.

2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

{PROGRAM} ye geçin ve 4 okuna basın.
{TRACKS} (bölümünü) a geçin ve 2 okuna
basın.
➜ ‘Program’ menüsü belirir.

3 Tercih etti¤iniz Bafllık veya Bölüm numarasını
seçmek için 3 veya 4 tufllarını kullanın.

4 Seçimi onaylamak için OK tufluna basın.
➜ Bafllık veya Bölüm numarası seçimi
{PLAYLIST} (Gösterici Listesi) bölümünde
görüntülenir.

Programda bir Seçene¤in Silinmesi

1 PLAYLIST (GÖSTER‹C‹ L‹STES‹)
fonksiyonunu seçmek için 4 okuna basın.

2 PLAYLIST fonksiyonunu görüntülemek için 2
tufluna basın ve silmek istedi¤iniz bir seçene¤i
seçmek için 3 veya 4 oklarından yararlanın.

3 Seçimi silmek için OK tufluna basın.

Tüm Seçeneklerin Silinmesi

● CLEAR ALL (TÜMÜNÜ S‹L) ö¤esini seçmek
için 4'ü kullanın ve onay için 2’ye basın.
➜ Tüm seçenekler silinecektir.

Programlanan ö¤eleri listelemek için

● Oynatma durduruldu¤unda SYSTEM MENU
dü¤mesine basın.
{PROGRAM} ö¤esini seçin ve ON (AÇIK)
olarak ayarlayın, sonra B’ye basın.
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Disk ‹fllemleri

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

MP3/JPEG/Kodak Resim CD’si
Oynatma
Oynat›c›, CD-R/RW diske kaydetti¤iniz MP3,
JPEG, VCD ve SVCD dosyalar›n› veya ticari
CD’leri oynatabilir/çalabilir.

ÖNEML‹!
TV’nizi açman›z ve do¤ru Video Girifl kanal›n›
seçmeniz gerekir.
(Bkz. sayfa 198, “TV’nin Ayarlanmas›”).

1 Diski takın.
➜ Dizin/dosya yap›land›rmas›n›n kar›fl›kl›¤›na
ba¤l› olarak diski okuma süresi 30 saniyeyi
geçebilir.
➜ Otomatik olarak oynatma bafllar ve parça
listesi görüntülenir. Diskte hem MP3 hem de
resim dosyaları varsa, menü seçimi TV
ekranında görüntülenir.

2 Albümü/parçayı seçmek için 3 4'ü kullanın ve
klasörü açmak için OK tufluna basın.

3 Sonraki katmandaki albümü/parçayı
oynatmak/çalmak üzere seçmek için 1 2’yi
kullanın.

4 Oynatma/çalma, seçilen dosyadan bafllay›p
klasörün sonuna kadar devam eder.

5 Oynatma/çalma durdurmak için STOP 9
dü¤mesine basın.

● Küçük resim ekranına dönmek için DISC
MENU dü¤mesine basın (JPEG dosyaları
için).

Resim diskini oynatman›n belirli
özellikleri

ÖNEML‹!
TV’nizi açman›z ve do¤ru Video Girifl kanal›n›
seçmeniz gerekir.
(Bkz. sayfa 198, “TV’nin Ayarlanmas›”).

Slayt gösterisi oynatma ayar›

Her resmin gösterilme süresini
ayarlayabilirsiniz.

1 SYSTEM MENU tufluna basın ve
{TOOLBAR} (Araç çubu¤u) seçene¤ini
bafllatmak için 2 okunu kullanın.

2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

{SLIDE SHOW} (SLAYT GÖSTER‹S‹) ye
geçin ve 4 okuna basın.
{PICTURE TIME} (RES‹M SÜRES‹) a geçin
ve 2 okuna basın.

Slow (Yavafl) – Resim 8 saniye gösterilir.

Medium (Orta) – Resim 5 saniye gösterilir.

Fast (Hızlı) – Resim 2 saniye gösterilir.

3 Ö¤elerden birini seçip OK’e basıp.

Resmi döndürme

1 SYSTEM MENU tufluna basın ve
{TOOLBAR} (Araç çubu¤u) seçene¤ini
bafllatmak için 2 okunu kullanın.

2 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

{VIEW} (GÖRÜNÜM) ye geçin ve 4 okuna
basın.
{ROTATE} (DÖNDÜR) ö¤esine gidin ve
flunları seçmek için 2’ye basın: (-180 - +180).

3 Ö¤elerden birini seçip OK’e basıp.

Yard›mc› ‹pucu:
– Slayt gösterisi sırasında zaman
döndürme ifllevi kullanılamaz.
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Disk ‹fllemleri

‹PUÇLARI: Burada anlat›lan kullan›m özellikleri, baz› diskler için geçerli olmayabilir.
Her zaman disklerle birlikte verilen yönergelere baflvurun.

Süper Ses CD (SACD)’lerini
çalma
Üç tür SACD diski vard›r: tek katmanl›, çift
katmanl› ve karma diskler. Karma disklerde
hem Süper Ses CD’si hem de standart ses
CD’si katmanlar› vard›r. Bu DVD oynat›c›da
yaln›zca SACD katman› çal›nabilir.

1 Bir SACD yerlefltirin.
➜ TV ekran›nda disk menüsü belirir.

2 Çalma otomatik bafllar.
➜ E¤er SACD çok kanall› ve stereo
parçalardan olufluyorsa, ayarlar otomatik
olarak {Analog Ç›k›fl} seçimine göre de¤iflir.
➜ Stereo parçalar› çalmak için 3 4 tufllar›n›
kullanarak disk menüsünden seçiminizi yap›n,
sonra da PLAY B tufluna bas›n.

Resme zum yapmak

● Gösterim s›ras›nda resmi farkl› boyutlarda
görüntülemek için ZOOM tufluna arka arkaya
bas›n.

● Zum yap›lan resmi görmek için 1 2 3 4
tufllar›n› kullan›n.

Çok aç›l› gösterim

● TV ekran›nda bir resim gösterilirken, farkl›
efektler elde etmek için 3 4 1 2 tufluna
bas›n.
3 tuflu: Resmi dikey olarak döndürür.
4 tuflu: Resmi yatay olarak döndürür.
1 tuflu: resmi saat yönünün tersine çevirir.
2 tuflu: resmi saat yönünde çevirir.

Tarama Efekti

● Farkl› tarama aç›lar› elde etmek için ANGLE
tufluna arka arkaya bas›n.

MP3 müzik çalma veya JPEG resimleri
gösterme

Hem MP3 müzik parçalar›n›n, hem de JPEG
resim dosyalar›n›n bulundu¤u diskleri çalmak
mümkündür.

1 ‹çinde hem müzik hem de resim bulunan bir
disk tak›n.
➜ TV ekranında disk menüsü belirir.

Play Contents

1. Pictures

2. MP3

2 Bir MP3 parças› veya JPEG resim dosyas›
seçin.
➜ Müzik parçalar› veya resim dosyalar›
klasörün sonuna dek birer birer çal›n›r/
gösterilir.

3 Disk menüsü geri dönmek için STOP 9’ye ve
ardından 1 tufluna basın.

Yard›mc› ‹pucu:
– Diskin yap›land›rmas› ve özelliklerine
KODAK veya JPEG diskindeki resimlerden
baz›lar› bozulmufl olabilir.
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DVD Menü Seçenekleri

‹PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU’ye basın.

BU DVD Oynat›c›’n›n ayarlar› TV’den yap›l›r.
Bununla DVD Oynat›c›’y› kendi
gereksinimlerinize uygun biçimde
özellefltirebilmeniz amaçlanm›flt›r.

Tercihleri

1 SYSTEM MENU tufluna bas›n.

2 3 4 oklarını kullanarak {PREFERENCES}
(TERC‹HLERI) seçene¤ini seçin.

3 {PREFERENCES} (TERC‹HLERI)’de, tercih
etti¤iniz seçene¤i vurgulamak için 1 2
tufllarını kullanın.

4 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

5 Onaylamak için OK tufluna bas›n.

Use ↓  or ↑  to select other options, → to enter options,
RETURN to leave the menu

Picture    Adv.Picture   Sound   

Setup

Preferences

NOT:
DVD Menü Seçeneklerinin baz› özellikleri
“Bafllang›ç” bölümünde aç›klanm›flt›r.

Picture (Resim)

Use ↓  or ↑  to change the values, OK to confirm, ← to leave the
submenu

Picture

Color Setting

Contrast

Brightness

Preference

Sharpness

Colour Setting

Animation

Rich

Natural

Soft

Personal

Color Settings [Renk Ayar›] (Komponent
Video Ç›k›fl›)

Önceden tanımlanmıfl befl renk setlerinden
birini ve kendiniz tanımlayabilece¤iniz bir renk
set (Kiflisel) seçebilirsiniz.

1 {PERSONAL} (Kiflisel) mod seçildi¤inde renk
doygunlu¤u, parlaklık, kontrast ve netlikte ince
ayar yapabilirsiniz.

2 Bu parametrelerin de¤erlerini ayarlamak için 2
veya 1 oklarını kullanın.

3 OK tufluna ve moddan çıkmak için de 1
tufluna basın.

Saturation/ Contrast/ Brightness
[doygunlu¤u/ kontrast/ parlaklık]
(Komponent Video Ç›k›fl›)

Video rengi doygunlu¤unu/ kontrastını ve
parlaklı¤ını ayarlar.

➜ Afla¤ıdaki seçene¤i belirlemek için 1 2
tufllarını kullanın; {-7 - +7}.

Sharpness [netlikte] (tüm video çıkıflları
için)

Videonun netli¤ini ayarlayın.

➜ Afla¤ıdaki seçene¤i belirlemek için 1 2
tufllarını kullanın; {0 - +7}.

Video Shift [Video Geçifli]

Resim geçifl özelli¤i kaydıracı sola ve sa¤a
kaydırarak TV ekranınızda görüntünün yatay
konumunu ayarlamak için kullanılabilir.

➜ Afla¤ıdaki seçene¤i belirlemek için 1 2
tufllarını kullanın; {+1 - +7}.
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Advance Picture (Resim ‹lerletme)

Afla¤ıdaki video parametreleri için ince ayar
yapmanızı sa¤lar.

Use ← or → to select other options, ↓  to enter the submenu,
RETURN to leave the menu.

Adv.Picture Sound Features

TrueLife

Gamma

DCDi

Preferences

Chroma Delay

TrueLife [Gerçek Yaflam] (yalnızca
Progressive Scan çıktıları için)

Kontrastı ve renk yo¤unlu¤unu artırarak daha
canlı bir resim yapar.

➜  Afla¤ıdaki seçene¤i belirlemek için 1 2
tufllarını kullanın; {0 - +7}.

DCDi (yalnızca Progressive Scan çıktıları
için)

DCDi (Directional Correction Deinterlacing) TV
ekranındaki eksik piksellerin yerini doldurmak
için kenar açısını izler ve hesaplar.

➜ On (Aç›k) – Resim kalitesini önemli ölçüde
optimize eder, özellikle a¤ır çekin
oynatmalarda.

➜ Off (Kapal›) – DCDi ifllevini devre dıflı
bırakmak için bunu seçin.

Gamma [Gama] (sadece Komponent ç›k›fl›
için)

Resmin yo¤unlu¤unu do¤rusal olmayan
biçimde ayarlamanızı sa¤lar. Pozitif bir de¤er
karanlık görüntülerdeki belirsiz ayrıntıları
belirginlefltirirken, negatif bir de¤er kontrastı
artırır.

➜  Afla¤ıdaki seçene¤i belirlemek için 1 2
tufllarını kullanın; {-7 - +7}.

Chroma Delay [Renk Gecikmesi] (sadece
Komponent ç›k›fl› için)

Renk ve parlaklık sinyalleri senkronize
de¤ildir. Bu ayarla kusursuz bir resim
sa¤lanması için renk sinyalinin gecikmesini
ayarlayabilirsiniz.

➜  Afla¤ıdaki seçene¤i belirlemek için 1 2
tufllarını kullanın; {-3 - +3}.

4:3 Aspect [En-boy Oranı] (yalnızca
Progressive Scan çıktıları için)

Resimlerin TV ekranındaki oranını ayarlamak
için.

➜ 4:3 Pillarbox (4:3 Oran Kutusu) – 4:3
oranındaki resmin 16:9 oranlı TV ekranında
esnetilmeden görüntülenmesi için.

➜ NL Stretch (Do¤rusal Olmayan Esneme) –
4:3 oranındaki görüntünün 16:9 TV ekranında
do¤rusal olmayan esneme ile görüntülenmesi
(ekranın ortasındaki esneme kenarlardan
daha azdır).

➜ Auto (Otomatik)– En boy oranı ayarlaması
yoktur.

HiVideoDef (yaln›z HDMI/DVI ç›kt›s› için)

Resim TV ekranında görüntülendi¤inde daha
iyi renk seçimi için çözünürlü¤ü seçebilirsiniz.
HDMI ba¤lantısını yaptı¤ınızda
kullanılabilecek seçenekler görüntülenir (bkz.
sayfa 192).

➜  Afla¤ıdaki seçene¤i belirlemek için 1 2
tufllarını kullanın; {480p, 576p, 720p, 1080i,
AUTO}.

Yard›mc› ‹pucu:
– Çözünürlü¤ün desteklenmiyor olmas›
nedeniyle TV ekran›nda görüntü belirmezse,
çözünürlük ayar›n› yeniden yapmak için her
hangi bir örme (interlace) yöntemli video
ç›kt›s›n› ekran›n›za ba¤lay›n.
– Aflamal› tarama analog ç›kt›s› için
yaln›zca 480p ve 576p kullan›labilir.

DVD Menü Seçenekleri

‹PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU’ye basın.
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Sound (Ses)

Use ← or → to select other options, ↓  to enter the submenu,
RETURN to leave the menu.

Sound Features

Night Mode

CD Upsample

Analog Output

Preferences

ClearVoice

Night Mode [Gece Modu]

Yüksek ses çıkıflları yumuflatılmıfltır, böylece
siz de gece kimseyi rahatsız etmeden
sevdi¤iniz macera filmini seyredebilirsiniz.

➜ On (Aç›k) – Ses çıktısı dinamikleri optimize
edilir.

➜ Off (Kapal›) – Tam dinamik alanı ile
surround sesin keyfine varmak için.

Analog Output [Analog Çıkıflı]

Size DVD Oynatıcınızın stereo analog çıkıflını
ayarlama olana¤ı tanır.

➜ Stereo – Kanal ç›kt›s›n› sesin yaln›zca iki
ön hoparlör ile subwoofer hoparlörden ç›kt›¤›
‘Stereo’ ayar›na getirmek için bunu seçin.

➜ Dolby Surround-compatible – DVD
Oynatıcınızın AUDIO OUT çıkıflları bir Dolby
Pro-Logic dekodere ba¤lı oldu¤unda bu
seçenekten yararlanın.

➜ 3D Sound (3D Ses) – 3D ses iki hoparlör
yardımıyla sanal ses deneyimi yaflatır.
Do¤rudan TV veya stereoya ba¤larken bu
seçenekten yararlanın.

➜ Multi-channel  (Çok Kanall›) – Çok Kanall›
ç›kt›y› etkinlefltirmek için bunu seçin. 2 kanall›
olarak kaydedilmifl bir disk çal›nd›¤›nda Dolby
Pro Logic II çal›fl›r.

Yard›mc› ‹pucu:
– Çok kanall› ve downmix stereo ç›kt›s›
ayn› anda kullan›lamaz.
– Bu seçenekleri belirlemek için SOUND
MODE dü¤mesini de kullanabilirsiniz.

CD Up-sampling [CD Üst Örnekleme]

Bu özellik, daha iyi bir ses kalitesi için müzik
CD’nizin, 44,1 kHz/16 bit’ten ileri dijital sinyal
iflleme yöntemleri kullanılarak çeflitli daha üst
örnekleme hızlarına dönüfltürülmesini sa¤lar.

➜  Afla¤ıdaki seçene¤i belirlemek için 1 2
tufllarını kullanın; {88.2kHz, DSD, OFF}.

Yard›mc› ‹pucu:
– {MULTICHANNEL} (ÇOK KANALLI)
seçildi¤inde CD Üst Örnekleme devre dıflı
kalır.
– Bu seçenekleri belirlemek için AUDIO
dü¤mesini de kullanabilirsiniz.

Clear Voice

Geceleyin daha rahat dinlenebilmesi için
konusmaların ses düzeyini artırır. Bu ifllev
yalnızca belirli çok kanallı disklerde
kullanılabilir.

➜ {ON or OFF} (AÇIK veya KAPALI) seçimi
için 3 4 tufllarını kullanın.

Content Mode [‹çerik Modu]

Bu ayar, video kalitesini en üst düzeye
ç›karmak üzere video ç›kt›s›n› optimum
duruma getirmenizi sa¤lar.

➜  Video –  Video içeri¤ini daha iyi izlemek için
bunu seçin.
➜  Film – Film modu, filmler için en iyidir.
➜  Auto – Video ç›kt›s›, ço¤u disklerin
içeri¤ine uygun hale gelir.

‹PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU’ye basın.

DVD Menü Seçenekleri
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Features (Özellikler)

Use ← or → to select other options, ↓  to enter the submenu,
RETURN to leave the menu.

Features

Wakeup timer

Status window

Help line

Preferences

Dimmer

Wakeup timer [Uyku Zamanlayıcısı]

Önceden ayarlanan saatte DVD Oynatıcı
otomatik olarak açılır. Bekleme modundayken
her hangi bir dü¤meye basılması, uyandırma
zamanlayıcısı modunu iptal eder.

➜  fiu seçene¤i belirlemek için 1 2 tufllar›n›
kullan›n; {0 - 600} dakika.

Helpline [Yardım hattı]

On (Aç›k) – Açık konumdayken yardım hattı
kısa bir açıklama ile TV ekranının alt kısmında
belirir.

Off (Kapal›) – Yardım hattına daha fazla
ihtiyacınız olmadı¤ında.

Status Window [Durum Penceresi]

On (Aç›k) – Geçerli oynatma durumunu ve
saat bilgilerini TV ekranında görüntüler.

Off (Kapal›) – TV ekranında hiçbir bilgi
görüntülenmez.

Ayarlar

● {SETUP} (AYARLAR) menüsü seçene¤ini
oynatma durur.

1 SYSTEM MENU tufluna bas›n.

2 3 4 oklarını kullanarak {SETUP} (AYARLAR)
seçene¤ini seçin.

3 {SETUP} (AYARLAR)’de, etti¤iniz seçene¤i
vurgulamak için 1 2 tufllarını kullanın.

4 Menüde gezinmek için Uzaktan Kumanda
üzerindeki 1 2 3 4 oklarını kullanın.

5 Onaylamak için OK tufluna bas›n.

Use ↓  or ↑  to select other options, → to enter options,
RETURN to leave the menu

Language      TV         Audio Menu

Setup

Karaoke Vocal [Karaoke Vokal]

Çok kanallı karaoke DVD’leri oynatabilmenizi
sa¤lar.

➜ On (Aç›k) – Diskteki karaoke kanalları
normal stereo ile karıfltırılarak, sözleri ve
müzi¤i birlikte dinlemeniz sa¤lanır.

➜ Off (Kapal›) – Sözler sessizlefltirilir.

Dimmer [Kısma]

Ön panel ekranının parlaklı¤ını ayarlamak

için.

➜ Low (Düflük) – En düflük parlaklık
düzeyine ayarlar.

➜ Medium (Orta) – Orta parlaklık düzeyine
ayarlar.

➜ Normal – Normal parlaklık düzeyine
ayarlar.

Yard›mc› ‹pucu:
– Bu seçenekleri belirlemek için DIM
dü¤mesini de kullanabilirsiniz.

DVD Menü Seçenekleri

‹PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU’ye basın.
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Language (Dil)

Use ← or → to select other options, ↓  to enter the submenu,
RETURN to leave the menu.

Language TV Audio Menu

Menu Language

Setup

Default Subtitle

Default Audio

Menu Language [Menü Dilini]

Bu menüde, ekranda gözüken dille ilgili çeflitli
seçenekler bulunur. Ayr›nt›lar için bkz. sayfa
200.

Default Subtitle/ Default Audio [Varsay›lan
Altyaz› /Varsay›lan Audio]

Bu menüde DVD’deya kaydedilmifl altyaz› ve
audio için çeflitli dil seçenekleri bulunur.
Ayr›nt›lar için bkz. sayfa 200.

TV

TV System

Bu menüde, ba¤l› TV’nizin renk sistemini
seçmek için seçenekler bulunur. Ayr›nt›lar için
bkz. sayfa 199.

TV Shape [TV Türü]

Bu menüde, ba¤l› TV’ye göre DVD sisteminin
en-boy oran› ayar seçenekleri vard›r. Ayr›nt›lar
için bkz. sayfa 199.

Audio Menu (Audio Menüsü)

Use ← or → to select other options, ↓  to enter the submenu,
RETURN to leave the menu.

Audio Menu Speakers Movie Mode

Digital Output

SACD Direct

Subwfr freq

Setup

Plug And Play

Digital Output [Dijital Ç›k›fl›]

Dijital ç›k›fl› seçimi, AV al›c›n›za uygun dijital
ç›k›fl› türünü belirleyebilmenizi sa¤lar.

➜ All (Tümü) – DIGITAL AUDIO OUT çıkıflını
multi-kanal bir dekoder/alıcıya ba¤ladı¤ınızda.

➜ PCM Only – Sadece alıcınız multi-kanal
ses dekodlama yetene¤ine sahip de¤ilse
ayarlayın.

➜ Off (Kapal›) – Dijital çıkıflı devre dıflı
bırakmak için bu ayarı seçin.

Yard›mc› ‹pucu:
– Kopyalamaya karfl› koruma nedeniyle
SACD için dijital ç›kt› olmaz.

DVD Menü Seçenekleri

‹PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU’ye basın.
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Subwoofer frequency [Subwoofer frekansı]

Subwoofer frekansını 120Hz {LOW} (Düflük)
ve 200Hz {HIGH} (Yüksek) arasında
seçebilmenizi sa¤lar.

SACD Direct [SACD Do¤rudan]

Çok kanallı SACD çalındı¤ında bas yönetim
sistemini devreden çıkarmanızı sa¤lar (uydu
hoparlörlerin bas›n›n 40Hz oldu¤u uygun bir
hoparlör sistemi ile). Bu, SACD’nizin
maksimum ses kalitesini korumanıza yardımcı
olur.

➜ On (Aç›k) – Saf SACD kalitesinin tadını
çıkarmak için bunu seçin.

➜ Off (Kapal›) – OFF (KAPALI) olarak
ayarlandı¤ında hoparlör ayarları, çok kanallı
SACD’sinin çalınmasında kullanılır (bkz. sayfa
201).

HDMI Audio

Bu özellik, yaln›zca HDMI ayg›tlar› ba¤l› ve
tan›nm›fl oldu¤unda otomatik audio seçimi için
kullan›labilir.

➜ On (Aç›k) – HDMI, SPDIF ba¤lant›s›nda ne
varsa ç›kt› olarak verir (diske ve ‘Dijital Ç›kt›’
ayar›na ba¤l› olarak.

➜ Off (Kapal›) – HDMI audio ak›fl sesi
kapat›l›r.

PCM Output [PCM Ç›k›fl›]

PCM dijital çıktısın 48kHz ile 96kHz arasında
seçebilmenizi sa¤lar.

➜ 48kHz – 96kHz PCM veri diski 48kHz’e
dönüfltürülür.

➜ 96kHz – Kopyalanmaya karflı korumalı
olmayan DVD disklerindeki 96 kHz PCM ses
96 kHz’de oynatılacaktır. Kopyalanmaya karflı
korumalı DVD disklerde dijital çıkıfl 48kHz’ye
iner.

Speakers [Hoparlörler] (Gelimi Bas
Yönetimi)

Bu menüde, hoparlör sisteminizin yüksek
kaliteli surround ses için ayar seçenekleri
bulunur. Ayrıntılar için bkz. sayfa 201.

Features (Özellikler)

Use ← or → to select other options, ↓  to enter the submenu,
RETURN to leave the menu.

Features Access

PBC

Sleeptimer

Setup

PBC

Oynatım Kontrol özelli¤i (sadece VCD 2.0
versiyonu için) ON (AÇIK) veya OFF
(KAPALI).
‘ON’ (AÇIK) seçildi¤inde disk menüsü (diskte
varsa) TV’de görüntülenir.

Sleep Timer [Uyku Zamanlayıcısı]

Oynatma 20 dakika durdurulursa uyku
zamanlayıcısı bu DVD Oynatıcı’yı bekleme
moduna geçirir.

➜ On (Aç›k) – DVD Oynatıcı önceden
belirlenmifl bir sürenin ardından bekleme
moduna geçecektir.

➜ Off (Kapal›) – {SLEEP TIMER} (UYKU
ZAMANLAYICISI)’n devre dıflı bırakmak için
bunu seçin.

DVD Menü Seçenekleri

‹PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU’ye basın.

186-222 DVP900_Tur_00B3 20/01/2005, 2:33 PM215



/00B_3139 246 13853

T
u

rk
ish

216

Access (Eriflim)

Use ← or → to select other options, ↓  to enter the submenu,
RETURN to leave the menu.

Access

Enter PIN

Parental Level

Setup

Country

Change PIN

Enter PIN [PIN Girin]

1 SYSTEM MENU tufluna, ardından da
{SETUP} (AYARLAR) seçene¤ini seçmek için
4 tufluna basın.

2 {ACCESS} (Eriflim) seçene¤ine girmek için 2
tufluna basın.
➜ Oynatım duracaktır.

3 {ENTER PIN} (PIN Girin)’e gidin ve dört haneli
PIN’i girin.

4 Diski açmak veya {ACCESS} (Eriflim)
menüsünü görüntülemek için dört haneli PIN’i
yeniden girin.

Disc Lock [Disk Kilidi]

Bütün diskler, üreticileri taraf›ndan
s›n›fland›r›lm›fl veya kodlanm›fl de¤ildir. Belli
bir diskin oynat›lmas›n› engellemek için o diski
kilitleyebilirsiniz.

➜ On (Aç›k) – Diski oynatabilmek için dört
haneli parolay› girmeniz gerekir.

➜ Off (Kapal›) – Kilidi açmak ve oynat›ma izin
vermek için bunu seçin.

Yard›mc› ‹pucu:
– Kilitli bir disk yüklendi¤inde DVD Oynatıcı
sizden flifreyi girmenizi isteyecektir
(varsayılan flifre 0000’dır).
– fiifreyi de¤ifltirmek için CHANGE PIN
(PIN DE⁄‹fiT‹R) seçene¤ine girin.

Play once/Play Always (Bir kez oynat/Her
zaman oynat) seçene¤ini etkinlefltirme

1 Diski takın.
➜ ‘Çocuklar için güvenli’ iletiflim kutusu TV
ekranında görüntülenir.

2 {Play once} (Bir kez oynat) veya {Play always}
(Her zaman oynat)’ seçmek için 3 4 tufllarına
basın. Sonra dört haneli kodu girin.
➜ {Play once} (Bir kez oynat) – disk,
tepsisinde ve DVD sistemi açık oldu¤u sürece
disk oynatılabilir.
➜ {Play always} (Her zaman oynat) – disk her
zaman oynatılabilir. Child Lock (Çocuk Kilidi)
de  Ç (kilitli) konumuna ayarlanır.

3 Daha sonra her zaman oynatılamaması için
diski kilitlemek isterseniz, diski takın ve
güvenli simgesi Ç TV ekranında belirdi¤inde
{ tufluna basın.
➜ Kilitli | simgesi belirir. Disk tamamen
kilitlenmeden diski çıkarmanız veya gücü
kapatmanız gerekebilir. Bundan sonra diski
taktı¤ınızda dört haneli kodu girmedi¤iniz
sürece disk oynatılamaz.

Country [Ülke]

● Yetiflkin Seviyesi kodlamaları sadece disk
üreticisi tarafından disk seti üzerinde belirtilen
ülkelerde uygulanabilir.

● Bu nedenle bazı disklerde seçti¤iniz Yetiflkin
Seviyesinde oynatmak amacıyla diskin
kodlandı¤ı ülkeyi seçmeniz gerekebilir.

DVD Menü Seçenekleri

‹PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU’ye basın.
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Change PIN [PIN De¤ifltirilmesi]

1 SYSTEM MENU tufluna, ardından da
{SETUP} (AYARLAR) seçene¤ini seçmek için
4 tufluna basın.

2 {ACCESS} (Eriflim) seçene¤ine girmek için 2
tufluna basın.
➜ Oynatım duracaktır.

3 Geçerli 4 rakamlı kodunuzu girin.

4 {Change Pin} (Pin de¤ifltir) seçene¤ine girmek
için 4 okuna basın, ardından 4 rakamlı kodu
tekrar girmek için 2 okunu kullanın.

5 Yeni 4 rakamlı kodu girin.

6 Onaylamak için yeni 4 rakamlı kodu tekrar
girin.
➜ Yeni girdi¤iniz 4 rakamlı kod devreye
girecektir.

7 Ayarlar menüsünden çıkmak için tekrar
SYSTEM MENU tufluna basın.

Yard›mc› ‹pucu:
– fiifrenizi unutursan›z, flifreyi varsay›lan
de¤erlere (0000) ayarlamak için STOP
(DURDUR) tufluna dört kez bas›n.

Parental Level [Yetiflkin Seviyesi]

Bazı DVD’ler tüm diske veya diskte belli
sahnelere uygulanmıfl bir ebeveyn seviyesine
sahip olabilirler. Bu özellik size gösterimi
sınırlama seviyesini belirleme imkanı tanır.
Derecelendirme seviyeleri 1’den 8’e kadardır
ve ülkeye göre de¤ifliklik gösterirler.
Çocuklarınız için uygun olmayan belli disklerin
oynatılmasını yasaklayabilirsiniz veya belli
disklerin alternatif sahnelerle (diskte varsa)
oynatılmasını sa¤layabilirsiniz.

● VCD, SVCD ve CD’lerde seviye göstergesi
olmad›¤›ndan ebeveyn denetimi ifllevi bu tür
disklere etki etmez. Bu kanund›fl› DVD
disklerinin ço¤u için de geçerlidir.

● 4 oku yardımıyla ‘Parental Level’ (Yetiflkin
seviyesi) seçene¤ine girin ve yüklü disk için
1’den 8’e kadar olan derecelendirmeden bir
sayı seçin 2/1.
➜ Yetiflkin Kilidini devre dıflı bırakmak için “0”
sayısını seçin.
➜ 1’den 8’e kadar olan derecelendirmeden bir
sayı seçin; aynı dereceye veya daha düflük
dereceye sahip diskler veya sahneler
oynatılacaktır. Daha yüksek
derecelendirilenler siz 4 rakamlı kodu
girmedikçe oynatılmayacaktır.

Yard›mc› ‹pucu:
– Baz› DVD’lerde, film seviyesi Disk
kapa¤›nda bas›l› olarak yer ald›¤›ndan bir
seviye ile flifrelenmemifl olabilir.  Seviye
belirlime özelli¤i bu tip Diskler için
kullan›lmaz.

Derecelerin Açıklamaları

8 ADULT – Yetiflkinlere yönelik materyal;
seksüel içerik, fliddet veya dili
nedeniyle sadece yetiflkinler
tarafından izlenmelidir.

7 NC-17 – 17 yaflın altındaki çocuklar için
uygun de¤ildir; 17 yaflın altındaki
çocukların izlemesi tavsiye edilmez.

6 PG-R – Sınırlı – Sadece Yetiflkin
Rehberli¤inde; Yetiflkinlerin 17
yaflın altındaki çocuklarının sadece
bir yetiflkin veya yetiflkin bir
bakıcının gözetimi altında
seyretmelerine izin vermeleri veya
seyretmeleri konusunda kısıtlama
getirmeleri tavsiye edilir.

4 PG13 – Materyal 13 yaflın altındaki çocuklar
için uygun de¤ildir.

3 PG – Yetiflkin Rehberli¤inin olması
tavsiye edilir.

1 G – Genel Seyirci Kitlesi; tüm yafltaki
izleyiciler için uygunlu¤u tavsiye edilir.

0 NO PARENTAL – Tüm diskleri oynatır.

DVD Menü Seçenekleri

‹PUÇLARI: Önceki menüye dönmek için 1 tufluna basın.
Menüyü kaldırmak için SYSTEM MENU’ye basın.
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UYARI
Garantiyi geçersiz k›laca¤› için, sistemi hiçbir koflulda kendiniz onarmaya çal›flmay›n.
Elektrik çarpma riski bulundu¤undan sistemin içini kesinlikle açmay›n.

Bir hata meydana geldi¤inde, sistemi onar›ma almadan önce afla¤›daki ad›mlar› izleyin.
Afla¤›daki ipuçlar›yla hata giderilemiyorsa, bayiinize veya servis merkezinize baflvurun.

Sorun Çözüm
Enerji yok – AC elektrik kablosunun tam olarak ba¤l› olup

olmad›¤n›n› kontrol edin
– Cihazı açık konuma getirmek için DVD sisteminin

ön panelinde bulunan STANDBY ON tufluna
basın.

Resim yok – Do¤ru Video Girifl kanal seçimi konusunda
TV’nizin kullanım kılavuzuna bakın. DVD ekranını
görene kadar TV kanallarını de¤ifltirin.

– TV'nin aç›k olup olmad›¤›n› kontrol edin.

Resim bozuk – Gösterilen diske ba¤lı olarak bazen az oranda bir
resim bozuklu¤u oluflabilir. Bu bir arıza de¤ildir.

HDMI veya DVI ba¤lant›s› kullan›l›rken – HDMI'›n hatal› olup olmad›¤›n› veya do¤ru
'Karlanma' etkisi ba¤lan›p ba¤lanmad›¤›n› kontrol edin.

– Cihaz›n›z›n HDCP deste¤i olup olmad›¤›n› kontrol
edin.

{High Def-Video}.(Yüksek Çöz.Video) – Televizyon, seçti¤iniz çözünürlükle uyumlu
üzerindeki çözünürlük de¤ifltirildikten de¤ildir.
sonra televizyonda 'bofl' veya 'bozuk' bir – Televizyonunuzu, DVD oynat›c›n›n kar›flt›r›lm›fl
ekran görüntüsü olacakt›r. görüntü konektörlerinden herhangi birine

ba¤layarak oynat›c›n›n çözünürlü¤ünü
de¤ifltirebilirsiniz.

Resim tamamen bozuk veya DVD veya – DVD Oyanıtıcıyı do¤rudan TV’ye ba¤layın.
Video CD'de siyah/beyaz resim – Diskin DVD Oynatıcı ile uyumlu oldu¤undan emin

olun.
– DVD Oyantıcının TV Sisteminin Diskin ve

TV’nizinki ile uyumlu olacak flekilde
ayarlandı¤ından emin olun.

Ses yok veya bozuk – Ses düzeyini ayarlay›n.
– Kolonlar›n do¤ru biçimde ba¤lan›p

ba¤lanmad›¤›n› kontrol edin.

Dijital ç›k›flta ses yok – Dijital ba¤lant›lar› kontrol edin.
– Al›c›n›z›n MPEG-2 veya DTS flifre

çözüpçözemedi¤ini kontrol edin, çözemiyorsa
dijital ç›k›fl›. PCM olarak ayarlanm›fl oldu¤undan
emin olun.

– Seçilen ses dilinin ses format›yla al›c›n›z›n ayn›
özelliklerde oldu¤unu kontrol edin.

Ar›za Tespit

www.philips.com/support Servis deste¤i için lütfen adresini ziyaret edin.
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Ses ve görüntü yok – SCART kablosunun do¤ru cihaza ba¤lanıp
ba¤lanmadı¤ını kontrol edin (TV Ba¤lantısı
bölümüne bakın).

Subwoofer hoparlörünün stereo – Ayarlar menüsündeki tüm hoparlör ayarlar›n›n
s›ras›nda ç›k›fl› yok büyük yerine küçük olarak ayarlanmam›fl

oldu¤unu kontrol edin.

Disk gösterilemiyor – DVD+R/DVD+RW/CD-R sonland›r›lmal›d›r.
                                                                          – Disk etiketinin yukar› bakt›¤›ndan emin olun.

– Baflka bir disk deneyip diskin ar›zal› olup
olmad›¤›n› kontrol edin.

                                                                          – Resim veya MP3 CD'sini kendiniz kaydettiyseniz,
lütfen oynat›c›da kullanmadan önce diskte en az 10
resim veya 5 MP3 flark›s› bulundu¤undan emin
olun.

– Bölge kodu hatal›d›r.

Gösterim s›ras›nda resim – Disk üzerinde parmak izi/çizik olup olmadı¤ını
karesi bir an için donuyor kontrol edin ve diski yumuflak bir bez kullanarak

merkezden kenara do¤ru silin.

Disk ç›kar›ld›ktan sonra bafllang›ç – Oynatıcıyı kapatarak, ardından tekrar açarak
ekran›na dönmüyor sistem ayarlarını sıfırlayın.

Oynat›c› uzaktan kumandan›n baz› – Uzaktan kumanday› do¤rudan oynat›c›n›n
komutlar›na tepki vermiyor ön taraf›ndaki sensöre tutun.

– Oynat›c›yla aran›zdaki mesafeyi azalt›n.
– Uzaktan kumandan›n pillerini de¤ifltirin.
– Pilleri belirtilen kutuplara (+/–) göre tak›n.

Tufllar çal›flm›yor – Oynatıcıyı tamamen sıfırlamak için AC güç
kablosunu 5-10 saniyeli¤ine prizden çekin.

Oynat›c› DVD oynat›rken baz› komutlara – Disk üzerinde ifllem yap›lmas›na izin
tepki vermiyor. vermeyebilir.

– Disk kullan›m talimatlar›na baflvurun.

Menü seçenekleri seçilemiyor – Sistem menüsünü seçmeden önce STOP tufluna
iki kez basın.

– Diskte bulunma ihtimaline ba¤lı, olarak bazı menü
seçenekleri seçilemez.

Tarkistusluettelo

Sorun Çözüm

www.philips.com/support Servis deste¤i için lütfen adresini ziyaret edin.
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Spesifikasyonlar

Teknik özellikler haber verilmeksizin de¤ifltirilebilir

TV STANDARDI (PAL/50Hz) (NTSC/60Hz)
Hat say›s› 625 525
Gösterim Çok standartl› (PAL/NTSC)

V‹DEO PERFORMANSI
Komponent Video Y:1 Vpp’den 75 ohm’ye
çıkıflı (480i/p) PbPr:0.7 Vpp’den 75
Video çıkıflı 1Vpp — 75Ω
S-Video çıkıflı Y:1 Vpp’den 75 ohm’ye

C:0.3 Vpp’den 75 ohm’ye
RGB (SCART) 0.7 Vpp / 75 ohm
Video geçifli Sol/Sa¤

SES FORMATI
Dijital Mpeg s›k›flt›r›lm›fl

PCM Dijital
16, 20, 24 bits
fs, 44.1, 48, 96 kHz

MP3(ISO 9660) 96, 112, 128, 256
kbps ve de¤iflken
bit h›z› fs, 32,
44.1,48 kHz

Analog Ses Stereo
Dolby Digital çok-kanal sesinden Dolby Surround
uyumlu downmix
Sanal 5.1 kanal için 3D sesin 2 hoparlörden
duyulmas›

SES PERFORMANSI
DA Dönüfltürücü 24bit, 192kHz
DVD fs 96 kHz 4Hz- 44kHz

fs 48 kHz 4Hz- 22kHz
SVCD fs 48 kHz 4Hz- 22kHz

fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
CD/VCD fs 44.1kHz 4Hz- 20kHz
Sinyal Sesi (1KHz) 115 dB
Dinamik Aral›k(1KHz) 95 dB
Parazit  (1KHz) 110 dB
Distorsiyon ve Parazit (1KHz) 95 dB
MPEG MP3 MPEG Audio L3

BA⁄LANTILAR
Scart Ç›k›fl› Euroconnector
Y Pb Pr çıkıflı (480i/p) Cinch 3x (yeflil, mavi, kırmızı)
S-Video çıkıflı Mini DIN 4 pin
Video Ç›k›fl› Cinch (sarı)
Ses Ç›k›fl› (L+R) Cinch (beyaz/kırmızı)
Dijital Ç›k›fl 1 Koaksiyel, 1 optik

CDDA / LPCM için IEC60958
MPEG1/2, Dolby Digital
için IEC61937, DTS

KAB‹N
Boyutlar (g x d x y) 435 x 79 x 315 mm
A¤›rl›k Yaklafl›k 5.3 Kg

ENERJ‹ TÜKET‹M‹
Güç girii
  ABD ve Kanada bölgesi 120V, 60Hz
  Avustralya bölgesi 240V; 50Hz
  ngiltere ve Avrupa bölgesi 230V; 50Hz
  Genel bölgeler 110-240V; 50/60Hz
Bekleme modunda Yaklafl›k 25 W
Bekleme modunda enerji tüketimi > 1 W
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Analog: Sayıya dönüfltürülmemifl ses. Analog
ses de¤iflkenlik gösterirken dijital sesin belli
sayısal de¤erleri vardır. Bu girifller sesi sol ve
sa¤ olmak üzere iki kanal vasıtasıyla gönderirler.
AUDIO OUT yuvaları: DVD Sistemin arkasında
bulunan ve baflka bir sisteme (TV, Stereo, v.b.)
ses gönderen ba¤lantı yuvalarıdır.
Bafllık: DVD, müzik v.b. üzerinde, görüntü
yazılımında veya ses yazılımdaki tüm albümde
kayıtlı bir resim veya müzik özelli¤inin en uzun
kısmıdır. Her bafllı¤ın istedi¤iniz bafllı¤ı
bulmanıza olanak tanıyan bir bafllık numarası
vardır.
Bit Hızı: Belirli bir müzik uzunlu¤unda kullanılan
veri miktarıdır; saniyede kilobit veya kbps olarak
ölçülür. Veya kaydetti¤iniz sıradaki hızdır. Genel
olarak bit hızı veya kayıt hızı ne kadar yüksek
olursa ses kalitesi o kadar iyidir. Ancak daha
yüksek bit hızları bir Diskte daha fazla alan
kaplar.
Bölge Kodu: Disklerin sadece önceden
belirlenmifl bölgede görüntülenmesine izin veren
bir sistemdir. Bu cihaz sadece uygun bölge
kodları olan diskleri görüntüleyecektir. Ürün
etiketine bakarak cihazınızın bölge kodunu
bulabilirsiniz. Bazı diskler birden fazla bölgede
(veya TÜM bölgelerde) uyumludur.
Bölüm: DVD üzerindeki bir resmin veya müzik
parçasının bafllıklardan daha küçük olan
kısımlarıdır. Bir bafllık birkaç bölümden
oluflmaktadır. Her bölüme size istedi¤iniz bölümü
bulma imkanı veren bir bafllık numarası
verilmifltir.
DCDi™ by Faroudja : Digital Crystal Clear (Dijital
Billur Netli¤i), resim kalitesini kontrast, renk ve
netlik açısından dijital olarak optimum de¤erlere
ayarlayan resim konusundaki bir yenilik paketidir.
Dijital: Rakamsal de¤erlere dönüfltürülen sestir.
Dijital ses DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL veya
OPTICAL çıkıflları kullandı¤ınızda mevcuttur. Bu
ba¤lantı yuvaları sadece iki kanal yerine, tıpkı
analogun yaptı¤ı gibi çoklu kanal vasıtasıyla ses
gönderirler.
Disk Menüsü: DVD’de kayıtlı görüntü, ses,
altyazı, multi-açı, v.b. formatların seçilmesine
imkan tanıması için tasarlanan bir ekran
görüntüsüdür.
Dolby Digital: Dolby Laboratuarları tarafından
gelifltirilmifl ve altı kanala kadar dijital ses içeren
(ön sol ve sa¤, surround sol ve sa¤, merkez ve
subwoofer) bir surround ses sistemidir.
DTS:  Dijital Sinema Sistemleri. Bu bir saran ses
sistemidir fakat Dolby Digital’dan farkılıdır. Bu
formatlar farkıl irketler tarafından gelitirilmitir.
HDMI:  HDMI, dijital HD videonun yanı sıra çok
kanallı audio iletimi de sa¤layabilen bir do¤rudan
dijital ba¤lantıdır. Dönüflümü analog sinyallerde
yaparak, hiçbir parazitin olmadı¤ı kusursuz resim
ve ses kalitesi sa¤lar. HDMI, DVI’nin eski
sürümleri ile de tamamen uyumludur.

Görüntü oranı: Görüntülenen görüntünün dikey
ve yatay oranıdır. Geleneksel TV’lerin Yatay ile
dikey oran karflılafltırma oranı 4:3’tür, genifl ekran
TV’ninki ise 16:9’dur.
JPEG: Çok sık kullanılan dijital hareketsiz resim
formatıdır. Joint Photgraphic Expert Group
tarafından tasarlanmıfl ve yüksek sıkıfltırma
oranına ra¤men görüntü kalitesinde az da olsa
bir azalmaya sahip olan bir hareketsiz resim veri
sıkıfltırmasıdır.
MP3: Ses sıkıfltırma sistemine sahip bir dosya
formatıdır. “MP3”, Motion Picture Experts Group 1
(veya MPEG 1) Ses Tabakası 3’ün kısaltmasıdır.
MP3 formatını kullanarak, bir CD-R veya CD-RW
normal CD’den yaklaflık 10 kat daha fazla veri
alabilir.
Multi-kanal: DVD her bir flarkıyı tek bir ses alanı
olarak alacak flekilde tanımlanmıfltır. Multi-kanal
üç veya daha fazla kanalı olan bir flarkı yapısını
tanımlıyor.
Oynatım Kontrolü (PBC): Video CD’lere veya
SVCD’lere üretimi kontrol etmek amacıyla
kaydedilen sinyali tanımlar. Video CD’ye veya
SVCD’ye kaydedilen ve PBC modunu
destekleyen menü ekranlarını kullanarak hem
interaktif tipi, hem de arama özelli¤i olan bir
yazılımın keyfini çıkartabilirsiniz.
Progressive Scan: Bir resmin tüm yatay
çizgilerini bir seferde tek bir kare görüntüler. Bu
sistem DVD’den gelen interlaced görüntüyü
progressive görüntüye ba¤lamak için progressive
bir formata dönüfltürebilir. Dikey çözünürlü¤ü
yüksek oranda artırır.
Süper Ses CD’si (SACD):  Bu ses formatnda
mevcut CD standartlar temel alnmtr ancak daha
yüksek ses kalitesi için daha fazla bilgi içerir. Üç
tür disk vardr: tek katmanl, çift katmanl ve karma
diskler. Karma diskler hem standart ses CD’si,
hem de Süper Ses CD’si bilgilerini içerir.
S-Video: Renk ve parlaklık için ayrı ayrı sinyaller
göndererek net bir görüntü üretiyor. S-Video
fonksiyonundan sadece TV’nizde bir S-Video In
girifli bulunması durumunda yararlanabilirsiniz.
Komponenet Video Çıkıfl Yuvaları: Komponent
Video Girifl yuvalara (R/G/B, Y/Pb/Pr, v.b.) sahip
bir TV’ye yüksek kalitede görüntü gönderen DVD
Sisteminin arkasında bulunan yuvalardır.
VIDEO OUT yuvası: Bir TV’ye görüntü gönderen
ve DVD Sisteminin arkasında bulunan çıkıfl
yuvasıdır.
Yetiflkin Seviyesi: Her ülkedeki kısıtlama
seviyesine ba¤lı olarak diskin gösterimini
kullanıcıların yafl sınırına göre kısıtlayan bir DVD
fonksiyonudur. Kısıtlama diskten diske göre
de¤ifliklik gösteriyor; devreye sokuldu¤unda
yazılımın seviyesi kullanıcı tarafından belirlenen
seviyeden daha yüksek oldu¤unda gösterim
yasaklanacaktır.

Sözlük
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DVP 9000S
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Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

186-222 DVP900_Tur_00B3 20/01/2005, 2:33 PM222


