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Ajustes das caixas acústicas

1 Pressione  (Início).
2 Selecione [Configurar] e pressione OK.
3 Selecione [Avançado] e pressione OK.
4 Pressione os Botões	de	navegação e OK 

para selecionar e alterar :
• [Áudio	aprimorado]: selecione [Ligar] 

para ativar o pós-processamento de 
áudio na caixa acústica e ative os ajustes 
do karaokê (se seu produto suportar 
karaokê). Para reproduzir o áudio original 
do disco, selecione [Desligar].

Dica

 • Ative o pós-processamento de áudio antes de 
selecionar um modo de som de predefinido (consulte 
'Modo de som' na página 28).

Restaura	as	configurações	
padrão

1 Pressione  (Início).
2 Selecione [Configurar] e pressione OK.
3 Selecione [Avançado] > [Restaurar 

configurações	padrão] e pressione OK.
4 Selecione | e pressione | para confirmar.

 » O Sistema de Home Theater é 
redefinido com os ajustes padrão, com 
exceção de alguns ajustes, como controle 
de pais e código de registro de DivX 
VOD.

7 Atualizar o software

A Philips tenta continuamente aprimorar seus 
produtos. Para obter os melhores recursos e 
suporte, atualize seu Home Theater com o 
software mais recente. 
 
Compare a versão do software atual com a versão 
mais recente em www.philips.com/support. Se 
a versão atual é anterior à versão mais recente 
disponível no site de suporte da Philips, faça o 
upgrade do Home Theater com o software mais 
recente.

Cuidado

 • Não instale uma versão anterior à que se 
encontra instalada no produto. A Philips não 
é responsável por problemas causados por 
instalações de versões anteriores ao software 
atual.

Verificar	a	versão	do	software
Verifique a versão do software atual instalado no 
Home Theater.
1 Pressione  (Início).
2 Selecione [Configurar] e pressione OK.
3 Selecione [Avançado] > [Informações	da	

versão.].
 » A versão do software atual será exibida. 

• Os dois últimos dígitos indicam a versão 
atual da ajuda na tela instalada no Home 
Theater. Por exemplo, se a versão atual 
do software for 'Subsystem SW: 35-00-
00-05', "05" representa a versão atual da 
ajuda de tela instalada no Home Theater.
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Atualizar o software via USB
Do que você precisa:
• Uma unidade flash USB formatada com 

FAT ou NTFS, com pelo menos 75 MB de 
memória. Não use uma unidade de disco 
rígido USB.

• Um computador com acesso à Internet.
• Um utilitário de arquivamento que suporte o 

formato de arquivo ZIP.
 

Etapa 1: Baixar o software mais recente

1 Conecte uma unidade flash USB ao seu 
computador.

2 No seu navegador da Web, vá até o 
endereço www.philips.com/support.

3 No site de Suporte da Philips, encontre seu 
produto e localize o Software e drivers. 
 » A atualização do software está disponível 

em um arquivo zip.

4 Salve o arquivo zip no diretório raiz da 
unidade flash USB.

5 Use o utilitário de arquivamento para extrair 
o arquivo de atualização de software no 
diretório raiz.
 » Os arquivos são extraídos na pasta 

UPG_ALL da unidade flash USB.

6 Remova a unidade flash USB do computador.

Etapa 2: Atualizar o software

Cuidado

 • Não desligue o Home Theater nem retire a 
unidade flash USB durante a atualização.

1 Conecte a unidade flash USB que contém o 
arquivo baixado ao Home Theater.
• Verifique se o compartimento de disco 

está fechado e se não tem nenhum disco 
dentro.

2 Pressione  (Início).
3 Selecione [Configurar] e pressione OK.
4 Selecione [Avançado] > [Atualização	de	

software] > [USB].

5 Siga as instruções na tela para confirmar a 
atualização.
 » Quando a atualização for concluída, 

o Home Theater desligará e ligará 
automaticamente. Se isso não acontecer, 
desconecte o cabo de alimentação por 
alguns segundos e reconecte-o.

Atualizar o software pela 
Internet
 
1 Conecte o Home Theater a uma rede 

doméstica com acesso à Internet de alta 
velocidade (consulte 'Conectar e configurar 
uma rede doméstica' na página 15). 

2 Pressione  (Início).
3 Selecione [Configurar] e pressione OK.
4 Selecione [Avançado] > [Atualização	de	

software] > [Rede]. 
 » Se for uma mídia de atualização for 

detectada, você será solicitado a iniciar 
ou cancelar a atualização. 

5 Siga as instruções na tela para confirmar a 
atualização.
 » Quando a atualização for concluída, 

o Home Theater desligará e ligará 
automaticamente. Se isso não acontecer, 
desconecte o cabo de alimentação por 
alguns segundos e reconecte-o.

Atualizar a ajuda na tela
Se a versão atual da ajuda na tela for anterior à 
última versão disponível em www.philips.com/
support, baixe e instale a ajuda na tela mais 
recente (consulte 'Verificar a versão do software' 
na página 31).
Do que você precisa:
• Uma unidade flash USB formatada com 

FAT ou NTFS, com pelo menos 35 MB de 
memória. Não use uma unidade de disco 
rígido USB.

• Um computador com acesso à Internet.
• Um utilitário de arquivamento que suporte o 

formato de arquivo ZIP.
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Etapa 1: Baixe a ajuda na tela mais recente

1 Conecte uma unidade flash USB ao seu 
computador.

2 No seu navegador da Web, vá até o 
endereço www.philips.com/support.

3 No site de suporte da Philips, encontre seu 
produto e clique em Manuais do usuário, em 
seguida, localize o Software	de	atualização	do	
manual do usuário. 
 » A atualização de ajuda está disponível 

como um arquivo zip.

4 Salve o arquivo zip no diretório raiz da 
unidade flash USB.

5 Use o utilitário de arquivamento para 
extrair o arquivo de atualização de ajuda no 
diretório raiz.
 » Um arquivo com o nome 

'HTSxxxxeDFU.zip' é extraído para a 
pasta UPG_ALL na unidade flash USB, 
sendo 'xxxx' o número do modelo do 
Home Theater.

6 Remova a unidade flash USB do computador.

Etapa 2: Atualize a ajuda na tela

Cuidado

 • Não desligue o Home Theater nem retire a 
unidade flash USB durante a atualização.

1 Conecte a unidade flash USB que contém o 
arquivo baixado ao Home Theater.
• Verifique se o compartimento de disco 

está fechado e se não tem nenhum disco 
dentro.

2 Pressione  (Início).
3 Pressione 338 no controle remoto.
4 Siga as instruções na tela para confirmar a 

atualização.
5 Desconecte a unidade flash USB do Home 

Theater.

8	 Especificações	do	
produto

Nota

 • Especificações e design sujeitos a alterações sem 
notificação prévia.

Códigos	de	região
A plaqueta de tipo na parte posterior ou inferior 
do Home Theater mostra as regiões suportadas.

 
Formatos	de	mídia
• AVCHD, BD, BD-R/ BD-RE, BD-Video, 

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, CD de áudio, 
CD/SVCD de vídeo, arquivos de imagem, 
mídias MP3, WMA, DivX Plus HD, dispositivo 
USB de armazenamento

Região  DVD   BD
Europa, Reino Unido

Coréia

 América Latina

 Austrália, 
Nova Zelândia 

 Rússia, Índia

 China

AA

AA

CC

CC

Ásia Pacífico, Taiwan, 
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