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     Ασφάλεια βύσματος (Μόνο στο Η.Β.) 
  Το συγκεκριμένο Digital Receiver διαθέτει 
εγκεκριμένο χυτό ρευματολήπτη. Εάν 
είναι απαραίτητη η αντικατάσταση 
της ασφάλειας βύσματος, θα πρέπει 
να αντικατασταθεί με ασφάλεια της 
ίδιας ονομαστικής τιμής με αυτή που 
υποδεικνύεται στο βύσμα (παράδειγμα 
10A).
    1 Αφαιρέστε το κάλυμμα της ασφάλειας 

και την ασφάλεια. 
    2 Η ανταλλακτική ασφάλεια πρέπει να 

πληροί τις προϋποθέσεις του προτύπου 
BS 1362 και να διαθέτει σήμα έγκρισης 
ASTA. Εάν έχετε χάσει την ασφάλεια, 
επικοινωνήστε με το σημείο πώλησης 
για να επιβεβαιώσετε το σωστό τύπο. 

    3 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της 
ασφάλειας.

    Για συμμόρφωση με την οδηγία EMC, το 
βύσμα παροχής ρεύματος του προϊόντος 
δεν πρέπει να αποσυνδεθεί από το καλώδιο 
τροφοδοσίας.

         1 Σημαντικό

    Ασφάλεια και σημαντικές 
ειδοποιήσεις

 Προειδοποίηση

 Κίνδυνος υπερθέρμανσης! Μην τοποθετείτε  •
τον ψηφιακό δέκτη σε περιορισμένο χώρο. 
Αφήστε κενό χώρο τουλάχιστον 10 εκ. 
γύρω από τον ψηφιακό δέκτη για εξαερισμό. 
Φροντίστε ώστε κουρτίνες ή άλλα 
αντικείμενα να μην καλύπτουν ποτέ τις οπές 
εξαερισμού του ψηφιακού δέκτη.
  Μην τοποθετείτε ποτέ τον ψηφιακό δέκτη,  •
το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά 
σε πηγή φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής 
ακτινοβολίας. 
  Χρησιμοποιείτε τον ψηφιακό δέκτη μόνο σε  •
εσωτερικό χώρο. Διατηρείτε τον ψηφιακό 
δέκτη μακριά από νερό, υγρασία και 
αντικείμενα που περιέχουν νερό.
  Μην τοποθετείτε τον ψηφιακό δέκτη πάνω  •
σε άλλο ηλεκτρικό εξοπλισμό.
  Παραμένετε μακριά από τον ψηφιακό δέκτη  •
κατά τη διάρκεια καταιγίδων.
  Όπου το βύσμα παροχής ρεύματος ή ο  •
συζευκτήρας συσκευής χρησιμοποιείται 
ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή 
αποσύνδεσης παραμένει λειτουργική.
  Όταν η συσκευή είναι ανοιχτή, εκπέμπεται  •
ορατή και αόρατη ακτινοβολία λέιζερ. 
Αποφύγετε την έκθεση στην ακτίνα.

     
  Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 
για παρεμβολές ραδιοφωνικών σημάτων.
  Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις 
προδιαγραφές των ακόλουθων οδηγιών 
και κατευθυντήριων οδηγιών: 2004/108/EC, 
2006/95/EC
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      Ανακοίνωση περί των 
εμπορικών σημάτων
     
  Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI 
και η ονομασία High-Defi nition Multimedia 
Interface αποτελούν εμπορικά σήματα ή 
σήματα κατατεθέντα της HDMI Licensing 
LLC.

      
  Κατασκευασμένα κατόπιν αδείας από τα 
Dolby Laboratories. Η ονομασίες Dolby, 
Pro Logic και το σύμβολο του διπλού D 
αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby 
Laboratories.

     
  Κατασκευάστηκε σύμφωνα με άδεια υπό 
τις ευρεσιτεχνίες των Η.Π.Α. με αριθμό: 
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 
6,487,535 και άλλες ευρεσιτεχνίες από τις 
Η.Π.Α. και ολόκληρο τον κόσμο που έχουν 
εκδοθεί και εκκρεμούν. Οι ονομασίες DTS 
και DTS Digital Surround είναι σήματα 
κατατεθέντα και τα λογότυπα DTS και 
Symbol αποτελούν εμπορικά σήματα της 
DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Με την 
επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

     
  Η ονομασία ENERGY STAR και το σήμα 
ENERGY STAR αποτελούν καταχωρημένα 
σήματα στις Η.Π.Α.

     Ανακύκλωση

   
  Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και 
κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα 
υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν.
  Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός 
διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με 
ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ:

   
  Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί 
με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε 
σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία 
για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή 
μέθοδος απόρριψης των παλιών σας 
προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία.

  Το προϊόν σας περιέχει μπαταρίες που 
καλύπτονται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 
2006/66/ΕΚ και δεν μπορεί να απορρίπτεται 
με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
  Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα 
τοπική νομοθεσία για τη χωριστή συλλογή 
μπαταριών. Η σωστή μέθοδος απόρριψης 
των μπαταριών συμβάλλει στην αποφυγή 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και 
την ανθρώπινη υγεία.
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        Επισκόπηση προϊόντος

    Κύρια μονάδα

   
    a    ( Αναμονή-ενεργοποίηση )

    Ενεργοποιεί το Digital Receiver • 
ή πραγματοποιεί μετάβαση σε 
λειτουργία αναμονής.

      b  SURR  ( Περιβάλλων ήχος )
    Πραγματοποιεί εναλλαγή • 
της εξόδου ήχου σε μια από 
τις παρακάτω λειτουργίες: 
πολυκαναλικός περιβάλλων 
ήχος 7.1, στερεοφωνικός ήχος 
7 καναλιών, πολυκαναλικός 
περιβάλλων ήχος 5.1, 
στερεοφωνικός ήχος 5 καναλιών ή 
στερεοφωνικός ήχος.

      c  SOUND 
    Επιλέγει ένα προκαθορισμένο • 
ηχητικό εφέ.

      d  PROG  ( Προγραμματισμένη σειρά 
εκτέλεσης )

    Σε λειτουργία ραδιοφώνου, • 
πραγματοποιεί επαναρύθμιση της 
λίστας προεπιλεγμένων σταθμών: 
πατήστε για μη αυτόματη 
επαναρύθμιση, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο για αυτόματη 
επαναρύθμιση.
    Σε άλλες λειτουργίες πηγής, • 
πραγματοποιεί πρόσβαση ή έξοδο 
από τη λειτουργία ρύθμισης ήχου 
για τις ρυθμίσεις των ηχείων.

a bcde f gh

i

       2 Το προϊόν
  Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς 
ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε 
πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει 
η Philips καταχωρήστε το προϊόν σας στη 
διεύθυνση www.philips.com/welcome.

    Κύρια χαρακτηριστικά
   Το προϊόν σας υποστηρίζει Philips EasyLink, 
που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο HDMI 
CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών καταναλωτικών 
προϊόντων). Για συσκευές που είναι συμβατές 
με EasyLink και συνδέονται μέσω υποδοχών 
HDMI είναι δυνατός ο έλεγχος από ένα μόνο 
τηλεχειριστήριο. 

 Σημείωση

 Η Philips δεν εγγυάται 100%  •
διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές 
που είναι συμβατές με HDMI CEC.

     Ακούστε πλούσιο πολυκαναλικό 
περιβάλλοντα ήχο χωρίς συμπίεση 
  Το προϊόν υποστηρίζει 7.1 κανάλια ήχου 
χωρίς συμπίεση και παρέχει πιο ρεαλιστική 
εμπειρία ήχου που πλησιάζει τη ζωντανή 
ακρόαση.
    

     MP3 link 
  Απλά συνδέστε το φορητό σας media player 
στην υποδοχή MP3 LINK και απολαύστε 
αναπαραγωγή μουσικής με εξαιρετική 
ποιότητα ήχου.
    

     Συγχρονισμός εξόδου ήχου με 
αναπαραγωγή βίντεο 
  Συγχρονίστε τον ήχο του ψηφιακού δέκτη 
με την εικόνα που αναπαράγεται από άλλες 
συσκευές καθυστερώντας την έξοδο του 
ήχου από τα ηχεία ώστε να αντιστοιχεί με 
την εικόνα της τηλεόρασης. 
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         Τηλεχειριστήριο

   
    a    ( Αναμονή-ενεργοποίηση )

    Ενεργοποιεί το Digital Receiver • 
ή πραγματοποιεί μετάβαση σε 
λειτουργία αναμονής.

      b  AUDIO SOURCE 
    Επιλέγει μια πηγή εισόδου ήχου.• 

      c  HDMI SOURCE 
    Επιλέγει μια πηγή εισόδου HDMI.• 

      d  RADIO 
    Πραγματοποιεί εναλλαγή σε ζώνη • 
FM.

      e  SOUND 
    Επιλέγει ένα προκαθορισμένο • 
ηχητικό εφέ.
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      e    /    TUNING 
    Επιλέγει τον προηγούμενο ή • 
τον επόμενο προεπιλεγμένο 
ραδιοφωνικό σταθμό.
    Πατήστε και κρατήστε πατημένο • 
για να ξεκινήσει η αυτόματη 
αναζήτηση.

      f  Οθόνη ενδείξεων 

    g  SOURCE 
    Επιλογή συνδεδεμένης συσκευής • 
για απόλαυση εξόδου ήχου από το 
σύστημα ηχείων.

      h  VOLUME 
    Αύξηση ή μείωση της έντασης.• 

      i  MP3 LINK 
    Συνδέει μια φορητή συσκευή • 
αναπαραγωγής ήχου.
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      n  VOL +/- 
    Αύξηση ή μείωση της έντασης.• 

      o  DELETE 
    Πατήστε και κρατήστε πατημένο • 
για διαγραφή του τρέχοντος 
προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού 
σταθμού.

      p  BACK 
    Επιστρέφει στο προηγούμενο • 
βήμα.
    Πατήστε παρατεταμένα για • 
διαγραφή του επιλεγμένου 
σταθμού.

      q  AUDIO SETUP  /  PROGRAM 
    Πραγματοποιεί πρόσβαση ή έξοδο • 
από τις επιλογές των ρυθμίσεων 
ήχου.
    Σε λειτουργία ραδιοφώνου, • 
πραγματοποιεί επαναρύθμιση της 
λίστας προεπιλεγμένων σταθμών: 
πατήστε για μη αυτόματη 
επαναρύθμιση, πατήστε και 
κρατήστε πατημένο για αυτόματη 
επαναρύθμιση.

      f    /   
    Επιλέγει τον προηγούμενο ή • 
τον επόμενο προεπιλεγμένο 
ραδιοφωνικό σταθμό.

      g    ( Σίγαση )
    Πραγματοποιεί σίγαση ή • 
επαναφορά της εξόδου ήχου.

      h  Αριθμητικά πλήκτρα 
    Εισάγουν τον αριθμό • 
προεπιλεγμένου ραδιοφωνικού 
σταθμού.

      i  DOUBLE BASS 
    Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη • 
δυναμική βελτίωση μπάσων.

      j  SLEEP 
Ρυθμίζει το χρόνο καθυστέρησης • 
μετά από τον οποίο το Digital 
Receiver θα μεταβεί σε κατάσταση 
αναμονής.    

      k  OK 
    Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή • 
επιλογή.

      l        ( Πλήκτρα πλοήγησης  )
    Πραγματοποιεί πλοήγηση στα • 
μενού.
    Σε λειτουργία ραδιοφώνου, • 
πατήστε πάνω ή κάτω για 
συντονισμό σε μια ραδιοφωνική 
συχνότητα.
    Σε λειτουργία ραδιοφώνου, • 
πατήστε αριστερά ή δεξιά 
για έναρξης της αυτόματης 
αναζήτησης.

      m  SURROUND 
    Πραγματοποιεί εναλλαγή • 
της εξόδου ήχου σε μια από 
τις παρακάτω λειτουργίες: 
πολυκαναλικός περιβάλλων 
ήχος 7.1, στερεοφωνικός ήχος 
7 καναλιών, πολυκαναλικός 
περιβάλλων ήχος 5.1, 
στερεοφωνικός ήχος 5 καναλιών ή 
στερεοφωνικός ήχος.
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      Τοποθέτηση του προϊόντος
    Τοποθετήστε το προϊόν σε σημείο που • 
δεν μπορεί κανείς να το σπρώξει, να 
το τραβήξει ή να το ρίξει κάτω. Μην 
τοποθετείτε το προϊόν σε περίκλειστο 
χώρο.
    Βεβαιωθείτε ότι έχετε πλήρη πρόσβαση • 
στο καλώδιο ρεύματος για εύκολη 
αποσύνδεση του προϊόντος από την 
παροχή ρεύματος.

      
      1 Τοποθετήστε τον ψηφιακό δέκτη κοντά 

στην τηλεόραση.
    2 Τοποθετήστε τα ηχεία του συστήματος 

στο κανονικό επίπεδο ακρόασης 
και παράλληλα προς την περιοχή 
ακρόασης.

    3 Τοποθετήστε το υπογούφερ στη γωνία 
του δωματίου ή τουλάχιστον ένα 
μέτρο (τρία πόδια) μακριά από την 
τηλεόραση.

 Συμβουλή

 Προς αποφυγή μαγνητικών παρεμβολών  •
ή ανεπιθύμητου θορύβου, μην τοποθετείτε 
ποτέ τον ψηφιακό δέκτη πολύ κοντά σε 
συσκευές που εκπέμπουν ακτινοβολία.

SUBWOOFER

FRONTRIGHT

FRONTLEFT CENTER
LEFT
BACK

RIGHTBACK

SURR

LEFT

SURR

RIGHT

           3 Σύνδεση
  Πραγματοποιήστε τις παρακάτω συνδέσεις 
για να χρησιμοποιήσετε τον ψηφιακό δέκτη.
    

   Σύνδεση του ψηφιακού δέκτη: 
    Ηχεία και υπογούφερ• 
    Κεραία ραδιοφώνου• 
    Ρεύμα• 

      

    Σύνδεση άλλων συσκευών: 
    Συσκευές που υποστηρίζουν HDMI • 
    Ήχος από την τηλεόραση• 
    Ήχος από κουτί σύνδεσης καλωδιακής/• 
συσκευή εγγραφής/κονσόλα 
παιχνιδιών/disc player
    Φορητό media player• 

 Σημείωση

 Ανατρέξτε στην πινακίδα του τύπου που  •
βρίσκεται στην πίσω ή κάτω πλευρά του 
προϊόντος για αναγνωριστικά και ενδείξεις 
παροχής.
  Προτού πραγματοποιήσετε ή αλλάξετε  •
συνδέσεις, βεβαιωθείτε ότι όλες οι συσκευές 
έχουν αποσυνδεθεί από την πρίζα.

 Συμβουλή

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν διαφορετικοί  •
τύποι υποδοχών σύνδεσης για σύνδεση του 
προϊόντος στην τηλεόρασή σας, ανάλογα με 
τη διαθεσιμότητα και τις ανάγκες σας. Ένας 
ολοκληρωμένος διαδραστικός οδηγός που 
θα σας βοηθήσει να συνδέσετε το προϊόν 
σας είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση www.
connectivityguide.philips.com.
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      Σύνδεση κεραίας 
ραδιοφώνου

     
      1 Συνδέστε την κεραία FM στην υποδοχή 

 FM75    του ψηφιακού δέκτη (σε 
ορισμένα μοντέλα αυτό το καλώδιο 
είναι ήδη συνδεδεμένο).

    2 Προεκτείνετε την κεραία FM και 
στερεώστε τα άκρα της στον τοίχο.

 Συμβουλή

 Για καλύτερη λήψη στερεοφωνικού σήματος  •
FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM.

FM 
(75 Ω) 

ANTENNA

      Σύνδεση ηχείων και 
υπογούφερ

     
      1 Συνδέστε τα ηχεία και το υπογούφερ 

στις αντίστοιχες υποδοχές του 
ψηφιακού δέκτη.

 Σημείωση

 Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των βυσμάτων  •
ταιριάζουν με αυτά των υποδοχών.

BACK  BACK  

BACK  BACK  
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     Σύνδεση σε συσκευές HDMI
  Συνδέστε τις συμβατές με HDMI ή DVI 
συσκευές (π.χ. DVD/Blu-ray player, συσκευή 
εγγραφής HDD/DVD) στον ψηφιακό δέκτη 
για να απολαύσετε ψηφιακή έξοδο ήχου 
χωρίς συμπίεση.

   
    1 Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν 

παρέχεται) στην υποδοχή  HDMI IN1/
HDMI IN2  του ψηφιακού δέκτη και την 
υποδοχή HDMI OUT της συσκευής.

 Σημείωση

 Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση,  •
πατήστε επανειλημμένα  HDMI SOURCE  για 
να επιλέξετε ‘HDMI IN1’ ή ‘HDMI IN2’.

HDMI OUT HDMI INHDMI IN

HDMI OUT

1 2

      Σύνδεση υποστηριζόμενων 
συσκευών HDMI

    Σύνδεση σε HDTV
  Συνδέστε τον ψηφιακό δέκτη στην 
τηλεόραση υψηλής ανάλυσης (HDTV) 
για να απολαύσετε τις δυνατότητες 
ελέγχου του Philips EasyLink. Μπορείτε να 
συγχρονίσετε τις λειτουργίες με άλλες 
συσκευές συμβατές με HDMI, δείτε το 
κεφάλαιο ‘Ξεκινώντας’ > ‘Χρήση Philips 
EasyLink’ για λεπτομέρειες. 

    
    1 Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν 

παρέχεται) στην υποδοχή  HDMI 
OUT του ψηφιακού δέκτη και την 
υποδοχή HDMI IN της HDTV.

    2 Συνδέστε ένα καλώδιο ήχου 
(αναλογικό ή ψηφιακό) στις υποδοχές 
 AUDIO IN  -AUX1/AUX2  ή την υποδοχή 
 DIGITAL IN  του ψηφιακού δέκτη και τις 
αντίστοιχες υποδοχές εισόδου ήχου 
στην HDTV. 

    Δείτε το κεφάλαιο ‘Σύνδεση άλλων • 
συσκευών’ > ‘Σύνδεση ήχου από 
τηλεόραση’ για λεπτομέρειες.

 Σημείωση

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί  •
ελέγχου Philips EasyLink μόνο εάν οι 
συνδεδεμένες συσκευές που είναι συμβατές 
με HDTV και HDMI είναι συμβατές και με 
HDMI-CEC.

HDMI OUT
HDMI IN
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     Σύνδεση ήχου από κουτί σύνδεσης 
καλωδιακής/συσκευή εγγραφής/
κονσόλα παιχνιδιών/disc player
  Μπορείτε να επιλέξετε εάν θα 
πραγματοποιήσετε σύνδεση σε αναλογική 
ή ψηφιακή υποδοχή, ανάλογα με τις 
δυνατότητες της συσκευής.
    

   Σύνδεση σε αναλογικές υποδοχές 

   
    1 Συνδέστε τα καλώδια ήχου (δεν 

παρέχονται) στις υποδοχές  AUDIO 
IN-AUX1  του ψηφιακού δέκτη και 
τις υποδοχές εξόδου AUDIO της 
τηλεόρασης. 

 Σημείωση

 Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση,  •
πατήστε επανειλημμένα  AUDIO SOURCE  
μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η 
ένδειξη ‘AUX1’.

AUDIO OUT

AUX1

      Σύνδεση άλλων συσκευών
  Δρομολογήστε τον ήχο από άλλες συσκευές 
στον ψηφιακό δέκτη ώστε να απολαμβάνετε 
αναπαραγωγή ήχου με δυνατότητες 
πολυκαναλικού περιβάλλοντος ήχου.

    Σύνδεση ήχου από τηλεόραση
  (χρησιμοποιείται επίσης για έλεγχο 
EasyLink)

   
    1 Συνδέστε το καλώδιο ήχου (δεν 

παρέχεται) στις υποδοχές  AUDIO 
IN-AUX2  του ψηφιακού δέκτη και 
τις υποδοχές AUDIO OUT της 
τηλεόρασης.

 Σημείωση

 Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση,  •
πατήστε επανειλημμένα  AUDIO SOURCE  
μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η 
ένδειξη ‘AUX2’.

 Συμβουλή

 Εάν η τηλεόραση διαθέτει υποδοχή εξόδου  •
ψηφιακού ήχου (ομοαξονική ή ψηφιακή), 
μπορείτε να την συνδέσετε στην αντίστοιχη 
υποδοχή εισόδου του ψηφιακού δέκτη για 
καλύτερη ποιότητα ήχου.

AUDIO OUT

AUDIO IN

AUX 2

EL
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   Σύνδεση σε οπτική υποδοχή 

   
    1 Συνδέστε ένα οπτικό καλώδιο στην 

υποδοχή  OPTICAL DIGITAL-IN  του 
ψηφιακού δέκτη και την υποδοχή 
εξόδου OPTICAL/SPDIF της συσκευής.

 Σημείωση

 Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση,  •
πατήστε επανειλημμένα  AUDIO SOURCE  
μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η 
ένδειξη ‘OPTI IN’.

DIGITAL IN

OPTICAL

DIGITAL OUT

OPTICAL/

   Σύνδεση σε ομοαξονική υποδοχή  

   
    1 Συνδέστε ένα ομοαξονικό καλώδιο (δεν 

παρέχεται) στην υποδοχή  COAXIAL 
DIGITAL-IN  του ψηφιακού δέκτη 
και την υποδοχή εξόδου COAXIAL/
DIGITAL της συσκευής.

 Σημείωση

 Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση,  •
πατήστε επανειλημμένα  AUDIO SOURCE  
μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η 
ένδειξη ‘COAX IN’.

COAXIAL

DIGITAL OUT

DIGITAL IN

/

COAXIAL
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      Σύνδεση του καλωδίου 
ρεύματος

 Προειδοποίηση

 Κίνδυνος καταστροφής του προϊόντος!  •
Βεβαιωθείτε ότι η τάση της τροφοδοσίας 
ρεύματος αντιστοιχεί στην τάση που 
εμφανίζεται τυπωμένη στο πίσω ή το κάτω 
μέρος του προϊόντος.

    1 Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην 
πρίζα όταν ολοκληρωθούν όλες οι 
απαιτούμενες συνδέσεις.

    Το προϊόν είναι έτοιμο για ρύθμιση. »

     Σύνδεση φορητού media player

   
    1 Συνδέστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού 

ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται) στην 
υποδοχή  MP3 LINK  του ψηφιακού 
δέκτη και την υποδοχή τηλεφώνου στο 
φορητό σας media player (όπως το MP3 
player).

 Σημείωση

 Για έξοδο ήχου από αυτή τη σύνδεση,  •
πατήστε επανειλημμένα  AUDIO SOURCE  
μέχρι στην οθόνη ενδείξεων να εμφανιστεί η 
ένδειξη ‘MP3 LINK’. 

MP3

EL
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      Έλεγχος πηγής 
αναπαραγωγής
    1 Πατήστε  RADIO ,  AUDIO SOURCE  ή 

 HDMI SOURCE  για να επιλέξετε την 
επιθυμητή πηγή για έλεγχο.

    2 Προσαρμόστε την ένταση ή αλλάξτε το 
εφέ ήχου/περιβάλλοντος ήχου.

       Αλλαγή ρυθμίσεων ηχείων
  Ιδανικά, η απόσταση μεταξύ της θέσης 
ακρόασης και όλων των ηχείων πρέπει 
να είναι ίδια. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, 
αλλάξτε τις ρυθμίσεις ηχείων ανάλογα με 
την απόστασή τους από τη θέση ακρόασης 
για να επιτύχετε το βέλτιστο δυνατό 
περιβάλλοντα ήχο.

 Σημείωση

 Μεταβείτε στη λειτουργία περιβάλλοντος  •
ήχου για να μπορέσετε να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις των ηχείων.

          4 Ξεκινώντας

    Τοποθετήστε τις μπαταρίες 
του τηλεχειριστηρίου.

     
      1 Σύρετε και αφαιρέστε το κάλυμμα των 

μπαταριών από το πίσω μέρος του 
τηλεχειριστηρίου.

    2 Εισαγάγετε τις 2 μπαταρίες (AAA) που 
παρέχονται. Βεβαιωθείτε ότι τα άκρα + 
και - των μπαταριών αντιστοιχούν με 
τις ενδείξεις μέσα στη θήκη.

    3 Τοποθετήστε το κάλυμμα ξανά στη 
θέση του.

 Σημείωση

 Μην συνδυάζετε μπαταρίες διαφορετικού  •
τύπου (παλιές με καινούργιες ή μπαταρίες 
άνθρακα με αλκαλικές κλπ.).
  Αφαιρέστε τις μπαταρίες αν έχουν αδειάσει  •
ή αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το 
τηλεχειριστήριο για μεγάλο διάστημα.
  Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες,  •
κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται 
σωστά.
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     Ρύθμιση της χρονικής 
καθυστέρησης ηχείων
    1 Πατήστε  SURROUND  για να μεταβείτε 

σε λειτουργία πολυκαναλικού 
περιβάλλοντος ήχου.

    2 Πατήστε  AUDIO SETUP .
    3 Πατήστε    /   για να επιλέξετε το 

ηχείο για το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε 
τη χρονική καθυστέρηση και στη 
συνέχεια πατήστε  OK .

    ‘CENTER DELAY’ (Χρονική  »

καθυστέρηση κεντρικού ηχείου) - για 
το κεντρικό ηχείο.
    ‘SURROUND DELAY’ (Χρονική  »

καθυστέρηση περιφερειακών 
ηχείων) - για τα περιφερειακά ηχεία.
    ‘BACK DELAY’ (Χρονική  »

Καθυστέρηση πίσω ηχείων) - για τα 
πίσω ηχεία.

      4 Πατήστε      ή ρυθμίστε το κουμπί 
ελέγχου για αύξηση ή μείωση της 
χρονικής καθυστέρησης και στη 
συνέχεια πατήστε  OK .

    Η τελευταία ρύθμιση έντασης θα • 
αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 5 
δευτερόλεπτα αδράνειας.

      5 Επαναλάβετε τα βήματα 3 - 4 για άλλες 
ρυθμίσεις των ηχείων.

    Για επιστροφή στο προηγούμενο • 
βήμα, πατήστε  BACK .
    Για έξοδο από τη ρύθμιση, πατήστε • 
 AUDIO SETUP .

 Σημείωση

 Η ρύθμιση αυτή ισχύει μόνο για το κεντρικό,  •
τα πίσω και τα περιφερειακά ηχεία.
  Ορίστε μεγαλύτερο χρόνο καθυστέρησης  •
εάν το κεντρικό, τα πίσω ή τα περιφερειακά 
ηχεία βρίσκονται πιο κοντά στη θέση 
ακρόασης από τα μπροστινά ηχεία. 
  Η καθυστέρηση των πίσω και του κεντρικού  •
ηχείου κυμαίνεται από 0 έως 15MS. Η 
προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι 0MS.

     Δοκιμή και ρύθμιση της έντασης 
των ηχείων
    1 Πατήστε  SURROUND  για να μεταβείτε 

σε λειτουργία πολυκαναλικού 
περιβάλλοντος ήχου. 

    2 Πατήστε  AUDIO SETUP .
    3 Πατήστε    /    μέχρι να εμφανιστεί η 

ένδειξη ‘TEST TONE’ (Δοκιμή ήχου) και 
στη συνέχεια πατήστε  OK .

    Κάθε ηχείο παράγει ήχο για 5  »

δευτερόλεπτα. Μπορείτε να ακούσετε 
το επίπεδο έντασης που έχει 
ρυθμιστεί για κάθε ηχείο. 

      4 Πατήστε      ή  VOL +/-  για αύξηση ή 
μείωση του επιπέδου έντασης και στη 
συνέχεια πατήστε  OK .

    Η τελευταία ρύθμιση έντασης θα • 
αποθηκευτεί αυτόματα μετά από 5 
δευτερόλεπτα αδράνειας. 

      5 Επαναλάβετε τα παραπάνω βήματα για 
τα άλλα ηχεία μέχρι το επίπεδο εξόδου 
ήχου σε όλα τα ηχεία να είναι το ίδιο. 

    Για επιστροφή στο προηγούμενο • 
βήμα, πατήστε  BACK .
    Για έξοδο από τη ρύθμιση, πατήστε • 
 AUDIO SETUP .

 Σημείωση

 Εάν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί εντός 2  •
δευτερολέπτων από τον έλεγχο του ηχείου, 
ο έλεγχος του επόμενου ηχείου θα γίνει 
αυτόματα.
  Η δοκιμή ήχου είναι διαθέσιμη μόνο στις  •
λειτουργίες πολυκαναλικού περιβάλλοντος 
ήχου 7.1 και πολυκαναλικού περιβάλλοντος 
5.1.

EL
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      Χρήση Philips EasyLink
   Το προϊόν σας υποστηρίζει Philips EasyLink, 
που χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο 
HDMI CEC (Έλεγχος ηλεκτρονικών 
καταναλωτικών προϊόντων). Για συσκευές 
που είναι συμβατές με EasyLink και 
συνδέονται μέσω υποδοχών HDMI 
είναι δυνατός ο έλεγχος από ένα μόνο 
τηλεχειριστήριο. 

 Σημείωση

 Η Philips δεν εγγυάται 100%  •
διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές 
που είναι συμβατές με HDMI CEC.

      1 Πατήστε  AUDIO SETUP . 
    2 Πατήστε επανειλημμένα    /    για να 

επιλέξετε μία από τις λειτουργίες του 
Philips EasyLink: ‘EASYLINK’ > ‘ONE-
TOUCH STANDBY’ (Αναμονή με ένα 
πάτημα) > ‘SYSTEM AUDIO CONTROL’ 
(Έλεγχος ήχου συστήματος) > 
‘TV AUDIO INPUT’ (Είσοδος ήχου 
τηλεόρασης), και στη συνέχεια πατήστε 
 OK .

  EasyLink 
  Απενεργοποιεί ή ενεργοποιεί τις 
λειτουργίες EasyLink (δείτε παρακάτω).
  Αναμονή με ένα πάτημα 
  Όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το 
πλήκτρο  STANDBY  για τρία δευτερόλεπτα, 
όλες οι συνδεδεμένες συσκευές HDMI CEC 
μεταβαίνουν ταυτόχρονα σε λειτουργία 
αναμονής. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε 
σε λειτουργία αναμονής με ένα πάτημα 
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο από 
οποιαδήποτε συνδεδεμένη συσκευή HDMI.
  Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία, 
επιλέξτε ‘ OFF ’ (Απενεργοποίηση).

     Συγχρονισμός εξόδου ήχου με 
αναπαραγωγή βίντεο
    1 Πατήστε  SURROUND  για να μεταβείτε 

σε λειτουργία πολυκαναλικού 
περιβάλλοντος ήχου.

    2 Πατήστε  AUDIO SETUP .
    3 Πατήστε    /    μέχρι να εμφανιστεί η 

ένδειξη ‘AUDIO SYNC’ (Συγχρονισμός 
ήχου) και στη συνέχεια πατήστε  OK .

    4 Εντός πέντε δευτερολέπτων, πατήστε 
 VOL +/-  για να ρυθμίσετε το χρόνο 
καθυστέρησης για την έξοδο ήχου.

    Για επιστροφή στο προηγούμενο • 
βήμα, πατήστε  BACK .
    Για έξοδο από τη ρύθμιση, πατήστε • 
 AUDIO SETUP .

 Συμβουλή

 Εάν το κουμπί ελέγχου έντασης δεν  •
χρησιμοποιηθεί εντός 10 δευτερολέπτων, 
επανέρχεται στην κανονική λειτουργία 
ελέγχου έντασης.
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      Επιλογή πηγής 
αναπαραγωγής
   Στη βασική μονάδα 

    
    1 Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί 

 SOURCE  για επιλογή: COAX IN > 
OPTI IN > AUX1 > AUX2 > MP3 LINK 
> FM > HDMI IN1 > HDMI IN2.
  

     Στο τηλεχειριστήριο 

    
    Πατήστε επανειλημμένα  • AUDIO 
SOURCE  για έξοδο ήχου από την 
συνδεδεμένη συσκευή.

 Οθόνη   Συσκευή συνδεδεμένη σε
  AUX1  Υποδοχές AUDIO IN-

AUX1.
  AUX2  Υποδοχές AUDIO IN-

AUX2.
  COAX IN  Υποδοχή DIGITAL IN-

COAXIAL.
  OPTI IN  Υποδοχή DIGITAL IN-

OPTICAL.
  MP3 
LINK

 Υποδοχή MP3 LINK.

    Πατήστε  • HDMI SOURCE  για να 
επιλέξετε τη συσκευή που είναι 
συνδεδεμένη στην υποδοχή HDMI IN1 
ή HDMI IN2. 
    Πατήστε  • RADIO  για μετάβαση σε 
ζώνη FM.

  Έλεγχος ήχου συστήματος 
  Όταν χρησιμοποιείτε τη συνδεδεμένη συσκευή 
HDMI CEC, ο ψηφιακός δέκτης πραγματοποιεί 
αυτόματα μετάβαση στην αντίστοιχη πηγή 
ήχου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το 
τηλεχειριστήριο οποιασδήποτε συσκευής 
HDMI για να ρυθμίσετε την ένταση.
  Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, 
επιλέξτε ‘ ON ’ (Ενεργοποίηση). Στη συνέχεια 
μεταβείτε στο ‘ TV AUDIO INPUT ’ (Είσοδος 
ήχου τηλεόρασης) για να αντιστοιχίσετε 
την είσοδο ήχου του ψηφιακού δέκτη με την 
τηλεόραση.
  Είσοδος ήχου τηλεόρασης  
  Επιλέγει την υποδοχή ήχου που 
χρησιμοποιείτε για να συνδέσετε τον 
ψηφιακό δέκτη στην τηλεόραση. Όταν γίνει 
σωστή επιλογή εισόδου ήχου, ο ψηφιακός 
δέκτης πραγματοποιεί αυτόματα μετάβαση 
στην είσοδο ήχου της συσκευής που 
χρησιμοποιήθηκε.

    3 Πατήστε      για να αλλάξετε τις 
ρυθμίσεις και στη συνέχεια πατήστε  OK .

    Για έξοδο από τη ρύθμιση, πατήστε • 
 AUDIO SETUP .

 Σημείωση

 Για να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά ελέγχου  •
EasyLink πρέπει πρώτα να ενεργοποιήσετε 
τις λειτουργίες HDMI CEC στην τηλεόραση/
συσκευές. Δείτε το εγχειρίδιο της 
τηλεόρασης/συσκευών για λεπτομέρειες.
Ενδέχεται να ακουστεί διπλός ήχος από την  •
τηλεόραση και τον ψηφιακό δέκτη εάν δεν 
πραγματοποιηθεί σωστά η αντιστοίχιση ‘TV 
AUDIO INPUT’ (Είσοδος ήχου τηλεόρασης).

EL



19

      Αναπαραγωγή από 
ραδιόφωνο
  Ελέγξτε εάν η κεραία FM έχει συνδεθεί 
στον ψηφιακό δέκτη. Εάν δεν έχει συνδεθεί, 
συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην 
υποδοχή  FM75     και στερεώστε τα άκρα 
της στον τοίχο.

     
 Συμβουλή

 Για καλύτερη λήψη στερεοφωνικού σήματος  •
FM, συνδέστε μια εξωτερική κεραία FM (δεν 
παρέχεται).
  Τοποθετήστε την κεραία όσο πιο μακριά  •
γίνεται από την τηλεόραση, το VCR ή 
άλλη πηγή ακτινοβολίας προς αποφυγή 
παρεμβολών.

FM 
(75 Ω) 

ANTENNA

        5 Αναπαραγωγή

    Αναπαραγωγή από φορητό 
media player
  Απλά συνδέστε το φορητό σας media player 
(π.χ. MP3 player) στον ψηφιακό δέκτη και 
απολαύστε τις μουσικές σας συλλογές σε 
εξαιρετική ποιότητα ήχου.

     
      1 Συνδέστε ένα καλώδιο στερεοφωνικού 

ήχου 3,5 χιλ. (δεν παρέχεται) από την 
υποδοχή  MP3 LINK  του ψηφιακού 
δέκτη στην υποδοχή ακουστικών του 
φορητού media player.

    2 Πατήστε επανειλημμένα  AUDIO 
SOURCE  μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη 
‘MP3 LINK’.

    3 Ξεκινήστε την αναπαραγωγή στο 
φορητό media player.

    Για διακοπή της αναπαραγωγής, • 
πατήστε  STOP  στο φορητό σας 
media player.

 Σημείωση

 Ο έλεγχος της αναπαραγωγής είναι  •
δυνατός μόνο από το φορητό media player.
  Διακόψτε την αναπαραγωγή στο φορητό  •
media player πριν πραγματοποιήσετε 
μετάβαση σε άλλο μέσο/πηγή 
αναπαραγωγής.

MP3
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     Ακρόαση ραδιοφώνου
    1 Πατήστε  RADIO .
    2 Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο 

για έλεγχο του ραδιοφώνου. 

 Κουμπί  Δράση
    /   Επιλέγει έναν προεπιλεγμένο 

ραδιοφωνικό σταθμό.
     Συντονίζει σε μεγαλύτερη 

ή μικρότερη ραδιοφωνική 
συχνότητα.

  DELETE  Πατήστε παρατεταμένα για 
να διαγράψετε τον τρέχοντα 
ραδιοφωνικό σταθμό από τη 
λίστα προεπιλογών.
  Ο προρυθμισμένος αριθμός για 
τους άλλους ραδιοφωνικούς 
σταθμούς παραμένει ίδιος.

 Σημείωση

 Εάν ο ραδιοφωνικός σταθμός FM  •
χρησιμοποιεί σύστημα αναμετάδοσης RDS 
(Radio Data System), εμφανίζεται το όνομα 
του ραδιοφωνικού σταθμού.

    Επανεγκατάσταση όλων των 
ραδιοφωνικών σταθμών
    1 Πατήστε  RADIO .
    2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 

 PROGRAM  για περισσότερο από 5 
δευτερόλεπτα.

    Όλοι οι ήδη εγκατεστημένοι  »

ραδιοφωνικοί σταθμοί 
αντικαθίστανται.

 Σημείωση

 Εάν κατά την εγκατάσταση ραδιοφωνικών  •
σταθμών δεν εντοπιστεί στερεοφωνικό 
σήμα ή εάν αποθηκευτούν λιγότεροι από 5 
σταθμοί, ελέγξτε τη σύνδεση της κεραίας 
ραδιοφώνου.

     Συντονισμός για πρώτη φορά
  Την πρώτη φορά που θα εισέλθετε στη 
λειτουργία ραδιοφώνου, ακολουθήστε 
τις οδηγίες για να εγκαταστήσετε τους 
ραδιοφωνικούς σταθμούς. 
    1 Πατήστε  RADIO .

    Εμφανίζεται η ένδειξη ’AUTO  »

INSTALL ... PRESS OK’ (Αυτόματη 
εγκατάσταση ... Πατήστε OK). 

      2 Πατήστε  OK .
    Αποθηκεύονται όλοι οι  »

ραδιοφωνικοί σταθμοί που 
εντοπίζονται.
    Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, η  »

συσκευή συντονίζεται στον πρώτο 
προεπιλεγμένο ραδιοφωνικό σταθμό.
        Για διακοπή του αυτόματου • 
συντονισμού, πατήστε  BACK .

 Σημείωση

 Ο ψηφιακός δέκτης έχει δυνατότητα  •
αποθήκευσης έως 40 ραδιοφωνικών 
σταθμών.
  Εάν η αυτόματη εγκατάσταση δεν  •
ενεργοποιηθεί ή εάν αποθηκευτούν 
λιγότεροι από 5 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 
θα σας ζητηθεί να επαναλάβετε την 
εγκατάσταση των ραδιοφωνικών σταθμών.
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        Χρήση χρονοδιακόπτη 
διακοπής λειτουργίας
  Χρησιμοποιήστε το χρονοδιακόπτη για 
αυτόματη μετάβαση του Digital Receiver 
σε λειτουργία αναμονής μετά από τον 
προκαθορισμένο χρόνο.
    1 Πατήστε επανειλημμένα  SLEEP  για 

επιλογή αντίστροφης μέτρησης πριν τη 
διακοπή λειτουργίας.

    Εμφανίζεται η ένδειξη ‘60 > 45 > 30  »

> 15 > OFF’ (Απενεργοποίηση).
        Για να ακυρώσετε το • 
χρονοδιακόπτη διακοπής 
λειτουργίας, επιλέξτε ‘OFF’ 
(Απενεργοποίηση).
    Εάν έχει γίνει ρύθμιση του • 
χρονοδιακόπτη, πατήστε  SLEEP  
για να δείτε το χρόνο που απομένει 
ή πατήστε επανειλημμένα για να 
επιλέξετε νέο χρόνο διακοπής 
λειτουργίας.

     Αναζήτηση και αποθήκευση 
μεμονωμένων ραδιοφωνικών 
σταθμών
    1 Πατήστε  RADIO .
    2 Πατήστε   .

    Ξεκινάει η αναζήτηση μέχρι να  »

εντοπιστεί ραδιοφωνικός σταθμός.
    Για μικροσυντονισμό της  »

ραδιοφωνικής συχνότητας, πατήστε  
   .

      3 Πατήστε  PROGRAM .
    Ο προεπιλεγμένος αριθμός σταθμού  »

αναβοσβήνει.
    Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία  »

ενέργεια έως και 20 δευτερόλεπτα 
μετά από το παραπάνω βήμα, η 
συσκευή πραγματοποιεί έξοδο από 
τη λειτουργία προρύθμισης.

      4 Πατήστε    /   (ή  Αριθμητικά 
πλήκτρα ) για να επιλέξετε έναν 
προεπιλεγμένο αριθμό για 
αποθήκευση.

    5 Πατήστε  PROGRAM  για επιβεβαίωση.
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     Επιλογή διπλού μπάσου

    
    1 Πατήστε το πλήκτρο  DOUBLE BASS  

για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 
της λειτουργίας διπλού μπάσου.

 Σημείωση

Η λειτουργία διπλού μπάσου  •
χρησιμοποιείται για τη μείωση της 
αντήχησης του εφέ μπάσων και όχι 
του επιπέδου ισχύος των μπάσων. Έχει 
σχεδιαστεί για την ενίσχυση των ηχητικών 
εφέ ταινιών.

        6 Προσαρμογή 
ήχου

    Έλεγχος έντασης
    1 Πατήστε  VOL +/-  για αύξηση ή μείωση 

της έντασης.
    Για σίγαση, πατήστε  •  .
    Για αποκατάσταση της έντασης, • 
πατήστε    ξανά ή πατήστε  VOL + .

         Επιλογή περιβάλλοντος 
ήχου

    
    1 Πατήστε επανειλημμένα  SURROUND  

για να επιλέξετε την καλύτερη 
διαθέσιμη έξοδο περιβάλλοντος ήχου 
στο δίσκο ή κάποια πιο κατάλληλη για 
το είδος της μουσικής που ακούτε. 

 Επιλογή  Περιγραφή
  MULTI-
CHANNEL 
7.1 / MULTI-
CHANNEL 5.1 
SURROUND

 Έξοδος πολυκαναλικού 
περιβάλλοντος 
ήχου: DTS (Ψηφιακά 
συστήματα αιθουσών), 
Dolby Digital και Dolby 
Pro Logic II.

  5CHANNEL / 
7CHANNEL  
   STEREO

 Βελτιώνει την έξοδο 
στερεοφωνικών 
καναλιών 
διπλασιάζοντας την 
έξοδο ήχου στο 
κεντρικό και τα πίσω 
ηχεία. Ιδανική για 
μουσική πάρτι.

  STEREO  Στερεοφωνικός ήχος.

EL



23

 Σημείωση

Για στερεοφωνική λειτουργία με  •
συμπιεσμένα δεδομένα (π.χ. MP3), 
ρυθμίζεται αυτόματα στη λειτουργία 
πλήρους ήχου. Επομένως, δεν υπάρχουν 
διαφορές με το ηχητικό εφέ εάν επιλέξετε 
διαφορετική λειτουργία ήχου.

       Επιλογή προκαθορισμένου 
ηχητικού εφέ

    
    1 Πατήστε επανειλημμένα  SOUND  για 

να επιλέξετε ένα ηχητικό εφέ που 
ταιριάζει με το βίντεο ή τη μουσική που 
αναπαράγετε. 

 Ταινία / 
Μουσική

 Περιγραφή

  CONCERT   
/   CLASSIC

 Λειτουργία ομαλού και 
καθαρού ήχου. Ιδανική για 
ακρόαση κλασικής μουσικής 
και παρακολούθηση δίσκων με 
ζωντανές συναυλίες.

  DRAMA   / 
  JAZZ

 Λειτουργία μέτριου ήχου 
για μουσική lounge και 
παρακολούθηση θεατρικών 
έργων.

  ACTION   / 
  ROCK

 Ενισχυμένο χαμηλό και 
υψηλό εύρος για εξαιρετική 
ατμόσφαιρα και εφέ 
κινηματογραφικού ήχου. 
Ιδανική λειτουργία για ταινίες 
δράσης και μουσική ροκ/ποπ.

  SPORTS  Μέτριο μεσαίο εύρος και 
εφέ περιβάλλοντος ήχου 
για καθαρά φωνητικά και 
ατμόσφαιρα ζωντανού 
αθλητικού γεγονότος, ιδανικό 
και για παιχνίδια βίντεο.

  NIGHT  Λειτουργία ήχου δυναμικού 
ελέγχου κατάλληλη για 
παρακολούθηση ταινιών 
τη νύχτα ή για διακριτική 
μουσική φόντου.

       .
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     Ηχεία 
    Σύστημα: δορυφορικό σύστημα • 
πλήρους εμβέλειας
    Σύνθετη αντίσταση ηχείων: 4 ohm • 
(κεντρικό), 8 ohm (Μπροστινά/Πίσω/
Περιφερειακά)
    Οδηγοί ηχείων: 3” πλήρους φάσματος.• 
    Απόκριση συχνοτήτων: 150 Hz – 20 • 
kHz
    Διαστάσεις (ΠxΥxΒ):• 

    Κεντρικό: 244 x 103 x 74 (χιλ.)• 
    Μπροστινά/Πίσω/Περιφερειακά: • 
103 x 203 x 71 (χιλ.)

      Βάρος• 
    Κεντρικό: 0,79 κιλά• 
    Μπροστινό: 0,54 κιλά• 
    Πίσω/Περιφερειακό: 0,44 κιλά• 

        

     Υπογούφερ 
    Σύνθετη αντίσταση εξόδου: 4 ohm• 
    Οδηγοί ηχείων: 165 χιλ. (6,5”) γούφερ• 
    Απόκριση συχνοτήτων: 40 Hz – 150 Hz• 
    Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 163 x 363 x 369 • 
(χιλ.)
    Βάρος: 4,7 κιλά• 

      

      7 Προδιαγραφές

 Σημείωση

 Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές  •
υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς 
προειδοποίηση

    Ενισχυτής 
    Συνολική ισχύς εξόδου: 1000W RMS• 
    Απόκριση συχνοτήτων: 40 Hz - 20 kHz• 
    Λόγος σήματος προς θόρυβο: > 60 • 
dB(A σταθμισμένο)
    Ευαισθησία εισόδου• 

    AUX 1 & 2: 400 mV• 
    MP3 LINK: 250 mV• 

        

     Ραδιόφωνο 
    Εύρος συντονισμού: FM 87,5 – 108 MHz• 
    Ευαισθησία δέκτη κατά τη διάρκεια της • 
ελάχιστης λήψης 26 dB: FM 22 dBf
    Λόγος σήματος προς θόρυβο: FM 55 dB• 
    Αρμονική παραμόρφωση: FM 3%• 
    Απόκριση συχνοτήτων: FM 180 Hz - 10 • 
kHz /±6dB
    Στερεοφωνικό όριο: FM 29 dB• 

      

     Κύρια μονάδα 
    Παροχή ρεύματος: 220-240V, ~50 Hz• 
    Κατανάλωση ρεύματος: 120 W• 
    Διαστάσεις (ΠxΥxΒ): 435 x 57 x 365 • 
(χιλ.)
    Βάρος: 3,36 κιλά• 
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       Ήχος
  Δεν υπάρχει ήχος.

    Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια ήχου ή • 
HDMI είναι συνδεδεμένα και πατήστε 
 AUDIO SOURCE  ή  HDMI SOURCE  για 
να επιλέξετε τη σωστή πηγή εισόδου.

           

   Κακή ραδιοφωνική λήψη. 
    Εάν το σήμα είναι πολύ ασθενές, • 
προσαρμόστε την κεραία ή συνδέστε 
μια εξωτερική κεραία για καλύτερη 
λήψη.
    Τοποθετήστε την κεραία μακριά από • 
οποιονδήποτε εξοπλισμό ενδέχεται να 
προκαλέσει παρεμβολές. 

        

   Δεν υπάρχει έξοδος ήχου από το Set-Top 
Box. 

 Δεν υποστηρίζουν όλα τα Set-Top-• 
Box έξοδο μέσω δέκτη HDMI. 
Επικοινωνήστε με τον αντίστοιχο 
κατασκευαστή για υποστήριξη σε 
θέματα εξόδου HDMI. 

        

   Ακούγεται διπλός ήχος από την τηλεόραση 
και τον ψηφιακό δέκτη. 

   Βεβαιωθείτε ότι έχετε πραγματοποιήσει • 
σωστά την αντιστοίχιση ‘TV AUDIO 
INPUT’ (Είσοδος ήχου τηλεόρασης), 
δείτε ‘Ξεκινώντας’ > ‘Χρήση Philips 
EasyLink’. 
  Απενεργοποιήστε τη λειτουργία • 
‘EASYLINK’, δείτε ‘Ξεκινώντας’ > 
‘Χρήση Philips EasyLink’.

      8 Αντιμετώπιση 
προβλημάτων

 Προειδοποίηση

 Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Μην αφαιρείτε  •
ποτέ το περίβλημα του προϊόντος. 

  Για να εξακολουθεί να ισχύει η εγγύηση, 
μην επιχειρήσετε ποτέ να επιδιορθώσετε το 
προϊόν μόνοι σας. 
  Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά τη 
χρήση του προϊόντος, ελέγξτε τα παρακάτω 
σημεία πριν ζητήσετε επισκευή. Εάν το 
πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται, 
δηλώστε το προϊόν σας και λάβετε 
υποστήριξη από τη διεύθυνση www.philips.
com/welcome. 
    

   Σε περίπτωση που επικοινωνήσετε με τη 
Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου 
και ο αριθμός σειράς του Digital Receiver. 
Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς 
βρίσκονται στο πίσω ή στο κάτω μέρος του 
Digital Receiver σας. Σημειώστε αυτούς τους 
αριθμούς εδώ: 
  Αριθμός μοντέλου _____________________
_____
  Αριθμός σειράς ______________________
_____

    Κύρια μονάδα
   Δεν υπάρχει ανταπόκριση στις εντολές του 
τηλεχειριστηρίου. 

    Αποσυνδέστε το προϊόν από την πρίζα • 
για λίγα λεπτά και, στη συνέχεια, 
συνδέστε το ξανά.
    Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς το • 
προϊόν. 
    Τοποθετήστε σωστά τις μπαταρίες.• 
    Τοποθετήστε νέες μπαταρίες αν είναι • 
αναγκαίο.
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M
   MP3
  Μια μορφή αρχείου με σύστημα συμπίεσης 
δεδομένων ήχου. MP3 είναι η σύντμηση του 
Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) 
Audio Layer 3. Με τη μορφή MP3, ένα CD-R 
ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 
φορές περισσότερα δεδομένα σε σχέση με 
ένα κανονικό CD. 

  S
   Stereo
  Κυριολεκτικά σημαίνει σταθερό, συμπαγές. 
Συνήθως χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
δύο στερεοφωνικά κανάλια, αν και οι 
εξελίξεις στην τεχνολογία ψηφιακού ήχου 
έχουν καταστήσει δυνατά τα πολυκάναλα 
στερεοφωνικά συστήματα.

  Π
   Πολυκάναλος
  Συνήθως, καθορίζεται σε ένα DVD αν κάθε 
κομμάτι ήχου αντιστοιχεί σε ένα πεδίο ήχου. 
Ο όρος “πολυκάναλος” αναφέρεται σε μια 
δομή κομματιών ήχου με τρία ή περισσότερα 
κανάλια.

  Ρ
   Ραδιοενισχυτής
  Ένα σύστημα που δημιουργεί ρεαλιστικά, 
τρισδιάστατα καρέ ήχου. Συνήθως 
επιτυγχάνεται με πολλά ηχεία τα οποία 
βρίσκονται γύρω από τον ακροατή.

  Α
   Αναλογικός ήχος
  Ένα ηλεκτρικό σήμα που αποτελεί άμεση 
απεικόνιση του ήχου. Όπως ο ψηφιακός 
ήχος, ο οποίος μπορεί να είναι ένα ηλεκτρικό 
σήμα αλλά αποτελεί έμμεση απεικόνιση του 
ήχου. Ο αναλογικός ήχος μεταβάλλεται, 
ενώ ο ψηφιακός ήχος έχει συγκεκριμένες 
αριθμητικές τιμές.  

         9 Γλωσσάρι

  D
   Dolby Digital
  Ένα ηχοσύστημα περιβάλλοντος ήχου 
(surround), το οποίο αναπτύχθηκε από τη Dolby 
Laboratories, το οποίο περιλαμβάνει μέχρι έξι 
κανάλια ψηφιακού ήχου (εμπρός αριστερά και 
δεξιά, περιβάλλοντος (surround) αριστερά και 
δεξιά, κέντρου και υποβαθύφωνο (subwoofer)).
   Dolby Digital Pro Logic II
  Μια προηγμένη τεχνολογία αποκωδικοποίησης 
μήτρας, η οποία επεκτείνει οποιοδήποτε 
δικάναλο σύστημα ήχου, όπως CD και 
βιντεοκασέτες στερεοφωνικής κωδικοποίησης, 
ηλεκτρονικά παιχνίδια και τηλεοπτικές 
εκπομπές σε αναπαραγωγή πέντε καναλιών 
με κάλυψη ολόκληρου του εύρους συχνοτήτων 
(αριστερά/ κέντρο/ δεξιά/ αριστερά Surround/
δεξιά Surround), πράγμα που έχει ως 
αποτέλεσμα μια εμπειρία ήχου surround.
   DTS
  Ψηφιακά Κινηματοθεατρικά Συστήματα. Ένα 
σύστημα περιβάλλοντος ήχου, το οποίο 
παρέχει κανάλια ασυνεχούς ψηφιακού ήχου 5.1 
και 7.1 σε καταναλωτικά ηλεκτρονικά προϊόντα 
και περιεχόμενο λογισμικού. Δεν αναπτύσσεται 
από τη Dolby Digital.

  H
   HDMI
  Η Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας 
είναι μια ψηφιακή διασύνδεση υψηλής 
ταχύτητας, η οποία μπορεί να μεταδίδει μη 
συμπιεσμένο βίντεο υψηλής ευκρίνειας και 
ψηφιακό πολυκάναλο ήχο. Αποδίδει εικόνα 
υψηλής ποιότητας και ήχο χωρίς καθόλου 
θορύβους. Η HDMI παρουσιάζει πλήρη 
οπισθοδρομική συμβατότητα με το DVI.
  Όπως απαιτείται από το πρότυπο HDMI, 
η σύνδεση με προϊόντα HDMI ή DVI χωρίς 
HDCP (Προστασία Ψηφιακού Περιεχομένου 
Υψηλού Εύρους Ζώνης) θα έχει ως αποτέλεσμα 
να μην υπάρχει έξοδος Εικόνας ή Ήχου.  
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