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Benyt kun de medfølgende standere til • 
højttalerne. Gør standerne godt fast til 
højttalerne. Placer de samlede standere 
på flade, lige overflader, som understøtter 
højttalerens og standerens samlede vægt.
Placer aldrig produktet eller andre • 
genstande på strømledningerne eller på 
andet elektrisk udstyr.
Hvis produktet transporteres ved • 
temperaturer under 5 °C, skal produktet 
udpakkes, og du skal vente, indtil dets 
temperatur svarer til rumtemperaturen, 
før du slutter det til stikkontakten.
Både synlig og usynlig laserstråling i åben • 
tilstand. Undgå at blive udsat for stråling.
Rør ikke ved diskens optiske linse i • 
diskrummet.
Dele af dette produkt kan være lavet • 
af glas. Vær forsigtig for at undgå 
personskade og beskadigelse af 
produktet.

Risiko for overophedning! 
Installer aldrig produktet på et indelukket • 
sted. Sørg altid for en afstand på mindst 
10 cm hele vejen rundt om produktet 
til ventilation. Sørg for, at gardiner 
eller andre genstande ikke dækker 
ventilationshullerne på produktet.

Risiko for forurening!
Bland ikke batterier (gamle og nye eller • 
brunstens- og alkalinebatterier osv.).
Tag batterierne ud, når de er brugt op, • 
eller hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges 
i længere tid.
Batterier indeholder kemiske stoffer og • 
bør derfor altid bortskaffes på forsvarlig 
vis.

Risiko for slugning af batterier!
Produktet/fjernbetjeningen kan • 
indeholde et batteri af knapcelletypen, 
som kan sluges. Opbevar altid batteriet 
utilgængeligt for børn!

1 Vigtigt

Risiko for elektrisk stød eller brand!
Udsæt aldrig produktet eller tilbehøret • 
for regn eller vand. Anbring aldrig 
væskebeholdere, f.eks. vaser, i nærheden 
af produktet. Hvis der spildes væsker 
på eller i produktet, skal du øjeblikkeligt 
afbryde det fra stikkontakten. Kontakt 
Philips Kundeservice for at få produktet 
undersøgt før brug.
Anbring aldrig produktet eller tilbehøret • 
i nærheden af åben ild eller andre 
varmekilder, herunder direkte sollys.
Indsæt aldrig genstande i • 
ventilationsristene eller andre åbninger på 
produktet.
Hvis netstikket eller et apparatstik bruges • 
til at afbryde enheden, skal disse kunne 
betjenes nemt.
Tag stikket til produktet ud af • 
stikkontakten under tordenvejr. 
Når du tager ledningen ud, skal du altid • 
holde i stikket, aldrig i ledningen.

Risiko for kortslutning eller brand!
Før du tilslutter produktet til en • 
stikkontakt, skal du sikre dig, at 
strømspændingen svarer til den værdi, der 
er anført bag på produktet. Tilslut aldrig 
produktet til stikkontakten, hvis det ikke 
har den samme spænding.

Risiko for skade eller beskadigelse af 
hjemmebiografen!

Benyt udelukkende det medfølgende • 
vægmonteringsbeslag til vægmonterbare 
produkter. Fastgør vægbeslaget til en 
væg, der kan bære den samlede vægt af 
produktet og vægbeslaget. Koninklijke 
Philips Electronics N.V. er ikke ansvarlig 
for forkert vægmontering, der resulterer i 
ulykker eller skader på personer eller ting.
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betyder det, at produktet er omfattet af EU-
direktiv 2002/96/EC. Undersøg reglerne for 
dit lokale indsamlingssystem for elektriske og 
elektroniske produkter.

Følg de lokale regler, og bortskaf ikke dine 
udtjente produkter sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.

Korrekt bortskaffelse af udtjente produkter er 
med til at forhindre negativ påvirkning af miljø 
og helbred.

  
Dit produkt indeholder batterier, som er 
omfattet af EU-direktivet 2006/66/EC, og som 
ikke må bortskaffes sammen med almindeligt 
husholdningsaffald.

Undersøg venligst de lokale indsamlingsregler 
for batterier, da korrekt bortskaffelse er med 
til at forhindre negativ påvirkning af miljø og 
helbred.

Høresikkerhed
Lyt ved moderat lydstyrke.

Brug af hovedtelefoner ved høj • 
lydstyrke kan give høreskader. Dette 
produkt kan frembringe lyd med 
så høje decibelværdier, at det kan 
forårsage høreskader for en normalt 
hørende person, også selv om det 
kun foregår i mindre end et minut. De 
høje decibelværdier har til formål at 
imødekomme de personer, der allerede 
lider af nedsat hørelse.
Lyd kan snyde. Efter et stykke tid vil dine • 
ører vænne sig til høj lyd og tilpasse sig en 
mere kraftig lydstyrke. Så det, der efter 
længere tids lytning forekommer normalt, 
kan faktisk være meget højt og skadeligt 
for hørelsen. For at sikre dig imod dette 
skal du indstille lydstyrken på et sikkert 
niveau, før din hørelse vænner sig til 
niveauet, og undlade at skrue op.

 
Dette produkt overholder de væsentlige 
krav og andre relevante bestemmelser i 
direktiverne 2006/95/EC (lavspænding) og 
2004/108/EC (EMC).

Strømsikring (kun 
Storbritannien)

Disse oplysninger gælder kun produkter, der 
anvender et stik fra Storbritannien.

Dette produkt er forsynet med et godkendt 
støbt stik. Hvis du udskifter sikringen, skal du 
bruge en med:

værdierne, som vises på stikket,• 
en BS 1362-godkendelse og• 
ASTA-godkendelsesmærket.• 

Kontakt din forhandler, hvis du ikke er sikker 
på, hvilken type sikring du skal bruge.

Forsigtig: For at overholde EMC-direktivet 
(2004/108/EC) må du ikke fjerne stikket fra 
strømledningen.

Bortskaffelse af udtjente 
produkter og batterier

 
Dit produkt er udviklet og fremstillet med 
materialer og komponenter af høj kvalitet, 
som kan genbruges.

 
Når et produkt er forsynet med dette symbol 
med en overkrydset affaldsspand på hjul, 
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Open source-software

Philips Electronics Hong Kong Ltd tilbyder 
hermed at levere, på opfordring, en kopi af 
den komplette, tilsvarende kildekode for 
de ophavsretligt beskyttede open source-
softwarepakker, der anvendes i dette produkt, 
for hvilke der anmodes om et sådant tilbud af 
de respektive licenser. 

Dette tilbud gælder i op til tre år efter køb 
af produktet for alle, der har modtaget 
denne oplysning. For at få kildekoden skal du 
kontakte open.source@philips.com. Hvis du 
foretrækker ikke at bruge e-mail, eller du ikke 
har modtaget bekræftelse på modtagelse, en 
uge efter at du har mailet til denne adresse, 
bedes du skrive til “Open Source Team, Philips 
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 
220, 5600 AE Eindhoven, Nederlandene.” 
Hvis du ikke modtager bekræftelse på 
modtagelse af dit brev inden for rimelig tid, 
bedes du e-maile til e-mail-adressen ovenfor.

Varemærker
 

“Blu-ray Disc” og “Blu-ray Disc”-logoet er 
varemærker.
 

 

“BD LIVE” er et varemærke tilhørende Blu-ray 
Disc Association.

Fremstillet på licens efter US Patentnumre: 
5.451.942; 5.956.674; 5.974.380; 5.978.762; 
6.226.616; 6.487.535; 7.392.195; 7.272.567; 
7.333.929; 7.212.872 samt øvrige amerikanske 
og verdensomspændende patenter, der enten 

Sådan indstilles lydstyrken til et fornuftigt 
niveau:

Indstil lydstyrken til et lavt niveau. • 
Øg langsomt lydstyrken, indtil du kan • 
høre lyden klart og behageligt uden 
forvrængning.

Undlad at lytte i for lange perioder ad 
gangen:

For lang tids udsættelse for lydpåvirkning, • 
selv ved et fornuftigt niveau, kan også 
forårsage hørenedsættelse.
Sørg for, at du anvender apparatet med • 
måde, og hold passende pauser.

Overhold følgende retningslinjer, når du 
anvender dine hovedtelefoner.

Lyt ved en fornuftig lydstyrke i kortere • 
tidsrum.
Vær omhyggelig med ikke at justere på • 
lydstyrken undervejs, efterhånden som 
din hørelse tilpasser sig lydniveauet.
Undlad at skrue så højt op for lyden, • 
at du ikke kan høre, hvad der foregår 
omkring dig.
Du bør være ekstra forsigtig eller slukke • 
midlertidigt i potentielt farlige situationer. 
Brug ikke hovedtelefoner under kørsel 
af et motoriseret køretøj, på cykel, på 
skateboard etc. Det kan skabe en farlig 
trafiksituation, og mange steder er det 
ulovligt.

Copyright-meddelelse

 
Enheden har indbygget teknologi, der er 
beskyttet af amerikanske patenter og andre 
immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende 
Rovi Corporation. Reverse engineering 
(ombygning) og demontering af enheden er 
forbudt.
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tilhørende Sun Microsystems, Inc. i USA og/
eller andre lande.

 LASER RADIATION 

DO NOT VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 1M LASER PRODUCT

er udstedt eller anmeldt. DTS og symbolet 
er registrerede varemærker, og DTS-HD, 
DTS-HD Master Audio | Essential og DTS-
logoerne er varemærker tilhørende DTS, Inc. 
Produktet indeholder software.  DTS, Inc. 
Alle rettigheder forbeholdes.

  
OM DIVX VIDEO: DivX® er et digitalt 
videoformat skabt af DivX, Inc. Dette er 
en officielt certificeret DivX-enhed, som 
kan afspille DivX-video. Besøg www.divx.
com for at få yderligere oplysninger og 
softwareværktøjer, så du kan konvertere dine 
filer til DivX-video.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Denne 
DivX Certified®-enhed skal registreres for at 
kunne afspille DivX VOD-indhold (Video-on-
demand). Du skal finde DivX VOD-afsnittet i 
enhedskonfigurationsmenuen for at generere 
registreringskoden. Gå til vod.divx.com med 
denne kode for at udføre registreringen og 
lære mere om DivX-VOD.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer 
er registrerede varemærker, der tilhører DivX, 
Inc. og benyttes på licens.

 
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition 
Multimedia Interface er varemærker eller 
registrerede varemærker tilhørende HDMI 
licensing LLC i USA og andre lande.

 
Java og alle andre Java-varemærker og -logoer 
er varemærker eller registrerede varemærker 
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Medier, der kan afspilles

Dette produkt kan afspille: 
BD-Video, BD-R/RE2.0• 
DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-• 
R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual Layer)
Video CD/SVCD• 
Lyd-CD, CD-R/CD-RW, MP3-medier, • 
WMA-medier, JPEG-filer
DivX-medier (Ultra)• 
USB-flashdrev• 

Områdekoder

Du kan afspille diske med følgende 
områdekoder.

Områdekode Lande
DVD  Blu-ray

  Europa, 
StorbritannienB

2 Dit Blu-ray-
komponent Hi-
Fi-system

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! 
Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, 
som Philips tilbyder (f.eks. opgradering af 
produktsoftware), skal du registrere dit 
produkt på www.philips.com/welcome.

Hvis du kontakter Philips, vil du blive bedt om 
apparatets modelnummer og serienummer. 
Modelnummeret og serienummeret står i 
bunden af produktet. Skriv numrene her: 

Modelnr. __________________________

Serienr. ___________________________

Apparatet i hovedtræk

Det anbefales at opdatere softwaren til 
dette produkt regelmæssigt for at opnå den 
optimale ydeevne.

Underholdning i High Definition

Se diske med High Definition-indhold via 
HDTV (High Definition Television). Opret 
tilslutning via et højhastigheds HDMI-
kabel (1.3 eller kategori 2). Du kan nyde 
fremragende billedkvalitet i en opløsning på op 
til 1080p med en billedhastighed på 24 billeder 
pr. sekund med progressiv scan-output.

BD-Live

Slut denne afspiller til filmstudiernes 
websteder via LAN-porten eller eksternt 
Wi-Fi for at få adgang til masser af opdateret 
indhold (f.eks. nye trailere og eksklusive 
specialfunktioner). 
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d 
Start, eller sæt afspilning på pause.• 

e  / 
Søg fremad eller tilbage.• 
Find en radiostation.• 

f 
Stop afspilningen.• 
(Tryk hold nede) Slet et program.• 
(Tryk og hold nede) Aktiver/• 
deaktiver demonstrationstilstand.

g 
Åbn eller luk diskskuffen. • 

h VOLUME
Juster lydstyrken.• 
Indstil klokkeslæt.• 

Produktoversigt

Hovedenhed

  
a 

Tænd for dette produkt, eller skift til • 
Eco-standbytilstand.
Når EasyLink er aktiveret, kan du • 
trykke på tasten og holde den 
inde i tre sekunder for at sætte alle 
tilsluttede HDMI CEC-kompatible 
enheder på standby.
Tryk og hold nede for at skifte • 
mellem normal standbytilstand og 
Eco-standbytilstand.

b SOURCE
Vælg en kilde.• 

c  / 
Gå til forrige/næste spor eller • 
radiostation.
Spring til forrige/næste titel eller • 
kapitel.

hj iklmn

SOURCE

a b c d e f g
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Fjernbetjening

 
a 

Tænd for dette produkt, eller skift til • 
Eco-standbytilstand.
Når EasyLink er aktiveret, kan du • 
trykke på tasten og holde den 
inde i tre sekunder for at sætte alle 
tilsluttede HDMI CEC-kompatible 
enheder på standby.

BACK INFO

MODE

RDS

MENU

TOP MENU

DISC

DIMSLEEP CLOCK

MP3-LNK/AUXUSB/DOCKRADIO

OPEN/ CLOSEVOL

TREBLE

BASS

21 3

54 6

8

0

7 9

PROGRAM LOUDNESS

DISC/
POP-UP

TIMER

a

b

f

e

g
h
i

j

x

y
z

w

v

s

k

l

m

no

p

q

r

u
t

c
d

i IR-sensor
Registrerer signaler fra fjernbetjeningen. • 
Peg altid fjernbetjeningen mod den 
infrarøde sensor.

j Skærmpanel

k Diskskuffe

l 
Hovedtelefonstik.• 

m MP3 LINK
Slut til en ekstern lydenhed.• 

n 
Slut til et USB-flashdrev.• 
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j  / 
Søg fremad eller tilbage.• 
Find en radiostation.• 

k TREBLE
Aktiver diskantjustering.• 

l BASS
Aktiver basjustering.• 

m Alfanumeriske knapper
Vælg et emne, der skal afspilles.• 
Indtast tal/bogstaver/tekst.• 

n LOUDNESS
Aktiver eller deaktiver automatisk • 
lydstyrkejustering.

o PROGRAM
Programmér radiostationer.• 

p  OPEN/CLOSE
Åbn eller luk diskskuffen.• 

q VOL +/-
Juster lydstyrken.• 
Indstil klokkeslæt.• 
Juster niveau for bas/diskant.• 

r 
Deaktiver/aktiver lyden.• 

s 
Stop afspilningen.• 

t 
Start eller genoptag afspilningen.• 

u  BACK
Gå tilbage til den forrige • 
displaymenu.

v OK
Bekræft en indtastning eller et valg.• 

w 
Åbn startmenuen for dette produkt.• 

x DISC/POP-UP/MENU
• BD: Vis eller forlad pop-up-menuen.
• DVD: Vis eller forlad diskmenuen.

Tryk og hold nede for at skifte • 
mellem normal standbytilstand og 
Eco-standbytilstand.

b Kilde- og farveknapper
Vælg en kilde.• 
BD-live: Vælg opgaver eller • 
indstillinger.

c DIM
Vælg et lysstyrkeniveau for displayet • 
på hovedenheden.
(tryk og hold nede) tænd eller • 
sluk LED-indikatoren i bunden af 
enheden og ved lydstyrkeknappen.

d CLOCK
Indstil uret.• 
Vis det indstillede ur.• 

e MODE/OPTIONS
Vælg tilstande for gentaget afspilning.• 
Vælg tilstande for afspilning i vilkårlig • 
rækkefølge.
Åbn indstillingerne for den aktuelle • 
aktivitet eller det aktuelle valg.

f   
Naviger gennem menuerne.• 

•  : Søg frem eller tilbage efter en 
radiostation.

•   : Find en radiostation.

g RDS/INFO
For udvalgte FM-radiostationer: Få • 
vist RDS-oplysninger.
Vis den aktuelle status eller • 
diskoplysninger.
Vis medieoplysninger (datadisk/USB-• 
enhed).

h 
Sæt afspilning på pause.• 

i  / 
Spring til forrige eller næste titel, • 
kapitel eller spor.
Spring til forrige/næste titel eller • 
kapitel.
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3 Tilslutning
Opret følgende tilslutninger for at bruge dette 
produkt.

Forberedelser
1 Placer apparatet tæt på TV’et.
2 Placer den venstre og højre fronthøjttaler 

i samme afstand fra TV’et og i en 
vinkel på cirka 45 grader i forhold til 
lyttepositionen.

Bemærk

Apparatet og højttalerne bør aldrig placeres for tæt  •
på enheder, der udsender elektromagnetiske bølger, 
så interferens og unødig radiostøj undgås.

  
Grundlæggende tilslutninger:

Højttalere• 
Video• 
Lyd• 
Tænd/sluk• 

Øvrige tilslutninger:
Før lyden til andre enheder• 

HDMI-kompatibel AV-receiver/-• 
forstærker
AV-forstærker/-receiver med flere • 
kanaler
Digital AV-forstærker/-receiver• 
Analogt stereosystem• 

y SLEEP/TIMER
Indstil sleep-timeren.• 
Indstil alarm-timeren.• 

z TOP MENU
• BD: Vis topmenuen.
• DVD: Vis titelmenuen.

DA
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3 Skru det røde (+) stik til venstre fast for 
at sikre kablet.

4 Sæt den sølvfarvede ende af 
højttalerkablet helt ind i det sorte (-) stik 
til venstre.

5 Skru det sorte (-) stik til venstre fast for 
at sikre kablet.

6 Gentag trin 2-5 for at isætte det andet 
højttalerkabel i stikkene til højre.

Til højttalerne:

  
1 Skru højttalerstikkene løs.
2 Til den venstre højttaler findes kablet, der 

er forbundet med stikkene til venstre på 
hovedenheden.

3 Sæt den røde ende af højttalerkablet helt 
ind i det røde (+) stik.

4 Skru det røde (+) stik fast for at sikre 
kablet.

5 Sæt den sølvfarvede ende af 
højttalerkablet helt ind i det sorte (-) stik.

6 Skru det sorte (-) stik fast for at sikre 
kablet.

7 Gentag trin 2-6 for højre højttaler

a

b

c

FM-antenne• 
USB-flashdrev• 
iPod/iPhone-dock (kompatibel dock: • 
DCK3060; medfølger ikke)
Kablet/trådløst netværk• 

Bemærk

Du kan finde produktoplysninger og forsyningsdata  •
på mærkepladen på bagsiden eller på undersiden af 
produktet.
Sørg for, at strømmen til alle enheder er afbrudt,  •
inden der foretages tilslutning, eller tilslutninger 
byttes om.

Tilslut højttalere

Bemærk

Sæt den blottede del af hver højttalerledning helt  •
ind i stikket.
Hvis du vil have optimal lyd, skal du kun anvende de  •
medfølgende højttalere.
Tilslut kun højttalere med en impedans, der er  •
den samme som eller højere end de medfølgende 
højttaleres.

 • DEMO-stikket kan kun anvendes til demo-enheden, 
som ikke følger med apparatet. Forsøg ikke at 
tilslutte nogen anden enhed til apparatet via dette 
stik.

Til hovedenheden:

 
1 Skru højttalerstikkene løs.
2 Sæt den røde ende af højttalerkablet helt 

ind i det røde (+) stik til venstre.

LR

a cb
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Tip

Hvis TV’et kun har et DVI-stik, skal du tilslutte via  •
en HDMI/DVI-adapter. Tilslutning af et lydkabel til 
lydoutput.
Hvis dette produkt sluttes til et TV, der er  •
kompatibelt med 1080p eller 1080p/24Hz, anbefaler 
Philips brug af HDMI-kabel i kategori 2, også kaldet 
HDMI-højhastighedskabel, der optimerer video- og 
lydoutput.
Hvis du vil afspille digitale videobilleder fra en BD- •
video eller DVD-video via en HDMI-tilslutning, skal 
både dette produkt og skærmenheden (eller en 
AV-receiver/-forstærker) understøtte et copyright-
beskyttelsessystem, der hedder HDCP (high-
bandwidth digital content protection system). 
Denne type tilslutning giver den bedste billedkvalitet. •

Mulighed 2: Tilslutning til composite-
videostikket

  
1 Slut et composite-videokabel til:

• VIDEO-stikket på dette produkt.
VIDEO-indgangsstikkene på TV’et.• 

2 Slut lydkablerne til: 
• LINE OUT/AUDIO -L/R-stikkene på 

dette produkt.
AUDIO-indgangsstikkene på TV’et.• 

AUX INLINE OUT

R R

L L

VIDEO OUT

VIDEO IN

LINE IN

LINE OUT

R

R

L

L

Tilslutning af video-/lydkabler

Vælg den bedste videotilslutning, som TV’et 
understøtter. 
• Mulighed 1: Tilslutning til HDMI-stikket 

(til et TV, der er kompatibelt med HDMI, 
DVI og HDCP). 

• Mulighed 2: Tilslutning til composite-
videostikket (til et standard-TV).

Mulighed 1: Tilslutning til HDMI-stik

  
1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til: 

• HDMI-stikket på dette produkt. 
HDMI-indgangsstikket på TV’et. • 

AUX INLINE OUT

R R

HDMI IN
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Tilslutning til en digital AV-
forstærker/-modtager

  
1 Slut et koaksialkabel (medfølger ikke) til: 

• COAXIAL-stikket på dette produkt.
indgangsstikket COAXIAL/DIGITAL • 
på enheden.

Tilslutning til et analogt stereoanlæg

  
1 Slut lydkablerne til: 

• LINE OUT/AUDIO -L/R-stikkene 
på dette produkt. 
AUDIO-indgangsstikkene på • 
enheden.

AUX INLINE OUT

R R

L L

DIGITAL OUT

COAXIAL

COAXIAL

AUX INLINE OUT

R R

L L

AUDIO IN

LINE OUT

R

L

R

L

Tip

Videoindgangsstikket på TV’et kan være mærket  •
med enten A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE eller 
BASEBAND. 

Før lyden til andre enheder

Du kan føre lyden fra dette produkt videre til 
andre enheder. 

Tilslutning til en HDMI-kompatibel 
AV-receiver/-forstærker

  
1 Tilslut et HDMI-kabel (medfølger ikke) til:

• HDMI-stikket på denne afspiller.
HDMI-indgangsstikket på enheden.• 

Tip

HDMI-tilslutningen giver den bedste lydkvalitet. •

AUX INLINE OUT

R R

L L

HDMI IN
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Slut det medfølgende MP3 Link-• 
kabel til MP3-LINK-stikket og til 
hovedtelefonstikket på lydafspilleren.

Tip

Tryk på  • MP3 LINK/AUX for at vælge lydudgangen 
for din forbindelse.

Tilslut en iPod/iPhone-dock

Med den tilsluttede iPod/iPhone-dock kan du 
oplade eller lytte til musik fra din iPod/iPhone 
via denne enhed. 

  
Tilslut en dock (medfølger ikke) til • 
DOCK-stikket på denne enhed.

Tip

Tryk på  • USB/DOCK gentagne gange for at vælge 
lydudgangen for din forbindelse.

Tilslut FM-antenne

Tip

For optimal modtagelse skal du trække antennen helt  •
ud og justere dens position.
Du kan opnå bedre FM-stereomodtagelse ved at  •
slutte en udendørs FM-antenne til FM-stikket.
Denne enhed understøtter ikke MW- •
radiomodtagelse.

AUX INLINE OUT

R R

DOCK

Før lyden fra andre enheder

Før lyd fra TV eller andre enheder

Brug dette produkt til at afspille lyd fra dit TV 
eller en anden enhed som f.eks. en kabelboks.

  
Tip

Tryk på  • MP3 LINK/AUX for at vælge lydudgangen 
for din forbindelse.

Lyt til en lydafspiller

Du kan lytte til en lydafspiller via denne enhed.

  

SPEAKER OUT ANTENNA

FM

DOCKDEMOAUX INLINE OUT

COAXIAL

DIGITAL OUT VIDEO OUT

VIDEO

LAN Wi-Fi

R L

AC MAIN ~

R R

L L

LINE OUT

AUX IN

R

R

L

L

MP3-LINK
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Tilslutning af strømmen

Advarsel

Risiko for produktskade! Kontroller, at  •
forsyningsspændingen svarer til den spænding, der er 
trykt på bagsiden af enheden.
Før du tilslutter netledningen, skal du sørge for at  •
have udført alle andre tilslutninger.

Bemærk

Identifikationspladen findes på undersiden produktet. •

1 Slut vekselstrømskablet til:
dette produkt.• 
stikkontakten.• 
Dette produkt er klar til opsætning.• 

  AUX INLINE OUT

R R

AC MAIN ~

1 Tilslut den medfølgende FM-wireantenne 
til FM-stikket på enheden.

AUX INLINE OUT

R R

FM   
Tilslut en USB-enhed

1 Slut en USB-enhed til  (USB)-stikket 
på frontpanelet af dette produkt

Bemærk

Tryk på  • , og vælg [Gennemse USB] i menuen for at 
få adgang til indholdet, og afspil filerne.
Slut kun en USB-enhed til  •  -stikket på 
frontpanelet af dette produkt.
Philips kan ikke garantere kompatibilitet med alle  •
USB-enheder.

Tilslut et netværk

Med en kablet eller en trådløs forbindelse (se 
“Kom godt i gang” > “Konfigurer netværk”) 
kan du slutte dette produkt til internettet for 
at få adgang til softwareopdatering/BD Live.

Bemærk

Adgangen til Philips’ websted til  •
softwareopdateringer tillades muligvis ikke, afhængigt 
af den anvendte router eller internetudbyderens 
politik. Kontakt din internetudbyder for yderligere 
oplysninger. 

DA
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Skift til normal standbytilstand
Tryk på •  for at sætte enheden i normal 
standbytilstand.

Uret vises (hvis det er indstillet). »
Sådan skifter du til Eco-
standbytilstand:

Hold •  nede, indtil baggrundsbelysningen 
på displayet slukkes.

Tip

I Eco-standbytilstand kan du trykke på  • CLOCK 
for at skifte til normal standbytilstand og få vist 
uret (hvis det er indstillet). Hvis der ikke udføres 
nogen handling, skifter enheden automatisk til Eco-
standbytilstand efter kort tid.

Indstilling af ur
1 I normal standbytilstand skal du holde 

CLOCK nede for at aktivere indstilling af 
uret.

Timecifrene vises og begynder at  »
blinke.

2 Tryk på VOL +/- for at indstille timetal, og 
tryk derefter på CLOCK igen.

Minutcifrene vises, og de begynder at  »
blinke.

3 Tryk på VOL +/- for at indstille minuttal, 
og tryk derefter på CLOCK for at 
bekræfte indstillingen af uret.

Aktiver demonstrationstilstand

I denne tilstand kan du se en oversigt over alle 
funktioner.
1 I normal standbytilstand skal du holde  

nede på hovedenheden for at aktivere 
demonstrationstilstand.

En demonstration af de primære  »
funktioner går i gang.

4 Kom godt i gang

Advarsel

Benyttes betjening og indstillinger på anden måde  •
end anvist i denne brugsvejledning, er der risiko for, 
at du udsætter dig for farlig bestråling og andre risici.

Følg altid instruktionerne i dette afsnit i den 
angivne rækkefølge.

Gør fjernbetjeningen klar

1 Tryk på og skub batterirummet for at 
åbne det (se “1” i illustrationen).

2 Indsæt to AAA-batterier med korrekt 
polaritet (+/-) som angivet.

3 Tryk på og skub batterirummet tilbage på 
plads (se “3” i illustrationen).

 
Bemærk

Batterierne skal tages ud, hvis f jernbetjeningen ikke  •
skal bruges i længere tid.
Bland ikke batterier (gamle og nye eller brunstens-  •
og alkalinebatterier osv.). 
Batterier indeholder kemiske stoffer, og de skal  •
derfor bortskaffes på forsvarlig vis. 

Tænd
1 Tryk på .

Enheden skifter til den sidst valgte  »
kilde.

DA



19

Vælg et menusprog

Bemærk

Hvis dette produkt er tilsluttet et HDMI CEC- •
kompatibelt TV, skal du springe denne indstilling 
over. Den skifter automatisk til det samme OSD-
menusprog i henhold til din TV-indstilling (hvis 
sproget, der er indstillet på dit TV, understøttes af 
dette produkt).

1 I startmenuen skal du vælge [Opsæt], og 
trykke på OK.

2 Vælg [Indstilling], og tryk på .
3 Vælg [Menusprog], og tryk på . 

  
Sprogindstillinger afhænger af • 
området.

4 Tryk på   for at vælge et sprog, og tryk 
derefter på OK.

Etabler et netværk

Du kan tilslutte dette produkt til internettet 
for at få adgang til softwareopdatering/BD 
Live.

Menu Language

Parental Control

Disc Menu

Audio

Subtitle

Screen Saver

Change Password

Auto (ENG)

English (ENG)

English (ENG)

Off

Off

On

Advanced 

Preference 

Video Setup

Audio Setup

Network Setup

EasyLink Setup

Sådan deaktiveres demonstrationstilstand:
1 Tryk på  på hovedenheden igen.

Find TV-indgangen
1 Tryk på  for at tænde for afspilleren.
2 Tænd for TV’et, og skift til videoindgangen 

(se brugervejledningen til TV’et for at få 
oplysninger om, hvordan du vælger A/V-
indgang).

Brug af startmenuen

  
1 Tryk på  for at få vist startmenuen.

Start afspilningen af disken ved at • 
vælge [afspil disk].
For at få vist USB-indholdet skal du • 
vælge [Gennemse USB].
Du kan få adgang til • 
opsætningsmenuerne ved at vælge 
[Opsæt]. 

Navigering i en menu
1 Når der vises en menu, skal du trykke 

på knapperne på fjernbetjeningen for at 
navigere.

Knap Handling
 Gå op eller ned.

Gå til venstre eller højre.
OK Bekræft et valg.

 Indtast tal/bogstaver/
tekst.
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1 Tilslut en Philips Wi-Fi USB-adapter 
(WUB1110, sælges separat) til Wi-Fi-
porten bag på produktet.

2 Tænd dette produkt og routeren.

  
Tip

Den trådløse ydeevne kan variere pga. båndbredde,  •
netværkstrafik og nogle miljøpåvirkninger, f.eks. 
omgivende metalpaneler eller massiv beton, 
radiointerferens og dækningsafstand.

Installer netværksforbindelsen

Første gang du opretter forbindelse 
til netværket, skal du installere 
netværksforbindelsen.
1 Etabler et kablet eller et trådløst netværk.
2 Tryk på  for at få vist startmenuen.
3 Vælg [Opsæt], og tryk på OK.
4 Vælg [Netværksops.], og tryk på .
5 Vælg [Netværksinstallation], og tryk på 

OK.

AUX INLINE OUT

R R

Router

Internet

Wi-Fi

Etabler et kablet netværk

Bemærk

Sørg for, at netværkskablerne er korrekt tilsluttet. •

1 Slut et netværkskabel (medfølger ikke) til:
• LAN-porten på dette produkt. 

LAN-porten på en router med • 
internetforbindelse.

2 Tænd dette produkt og routeren.

  
Tip

Det kablede netværk sikrer den bedste ydeevne til  •
dataoverførsel mellem enhederne.

Etabler et trådløst netværk

Bemærk

Til trådløs forbindelse skal du bruge en valgfri Philips  •
Wi-Fi USB-adapter (WUB1110).
Wi-Fi USB-adapteren (WUB1110) medfølger ikke.  •
Besøg shop.philips.com for at købe denne adapter. 
Hvis Philips’ online-butik ikke er tilgængelig i dit land, 
kan du kontakte Philips’ kundeservice. Detaljerede 
kontaktoplysninger findes på www.philips.com/
support.

AUX INLINE OUT

R R

LAN

Router

Internet
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Afspilning med et tryk på en knap
1 Tryk på  (standby) for at tænde 

produktet.
Hvis TV’et understøtter afspilning  »
med ét tryk, tændes det automatisk 
og skifter til den korrekte indgang.
Når en disk isættes i dette produkt,  »
begynder afspilningen automatisk.

Standby med et tryk på en knap
1 Tryk på  (standby), og hold den nede i 

mere end 3 sekunder.
Alle de tilsluttede enheder skifter  »
automatisk til standby (hvis standby 
med ét tryk understøttes). 

Kortlæg enhederne til lydindgangene

Bemærk

Sørg for, at lydudgangen fra HDMI-TV’et og  •
andre HDMI-enheder er blevet sluttet til 
lydindgangsstikkene på dette produkt, inden du 
starter. 

  
1 Tryk på , vælg [Opsæt], og tryk derefter 

på OK.
2 Vælg [EasyLink-ops.], og tryk derefter på 

.
Funktionerne • [Afsp. m 1 tryk] og 
[Standby m 1 tryk] tændes som 
standard.

3 Vælg [Systemlydindstil.] > [Til].

One Touch Play

EasyLink

One Touch Standby

System Audio Control 

Audio Input Mapping

On

On

On

Off

Advanced 

Preference 

Video Setup

Audio Setup

Network Setup

EasyLink Setup

  
6 Følg instruktionerne på skærmen for at 

færdiggøre netværksinstallationen.
Når netværksinstallationen er udført,  »
har du adgang til tjenesterne: BD-Live 
og softwareopdateringer.

Tip

Du kan kontrollere status for den kabelbaserede  •
eller trådløse forbindelse på dette produkt (se 
“Juster indstillinger” > “Netværkskonfiguration” 
>[Vis netværksindstillinger] eller [Vis trådløse 
indstillinger]).

Brug af Philips EasyLink

Dit produkt understøtter Philips EasyLink, der 
anvender HDMI CEC-protokollen (Consumer 
Electronics Control). Du kan benytte en 
enkelt fjernbetjening til at styre EasyLink-
kompatible enheder, som er tilsluttet via 
HDMI-stik.

Bemærk

Før du kan aktivere EasyLink-funktionen, skal du  •
aktivere HDMI CEC-indstillingerne på TV’et og 
andre enheder, der er tilsluttet TV’et. Du kan finde 
flere oplysninger i brugervejledningen til TV’et/
enheden.

View Network Settings

Network Installation

View Wireless Settings

Advanced 

Preference 

Video Setup

Audio Setup

Network Setup

EasyLink Setup
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5 Afspilning
Diskafspilning

Advarsel

Læg ikke andre objekter end diske i diskskuffen. •

1 Tryk på OPEN/CLOSE  for at åbne 
diskrummet.

2 Ilæg en disk med etiketsiden opad.
3 Tryk på OPEN/CLOSE  for at lukke 

diskrummet og starte afspilning af disk.
For at se diskafspilningen skal du • 
tænde for TV’et på videoindgang.
For at stoppe diskafspilningen skal du • 
trykke på .

Bemærk

Kontroller de understøttede disk-/filformater (se  •
“Dit Blu-ray-komponent Hi-Fi-system” > “Medier, 
der kan afspilles”).
Hvis menuen til indtastning af adgangskoden  •
vises, skal du indtaste adgangskoden, før den 
låste eller begrænsede disk kan afspilles (se 
“Indstillingsjustering” > “Opsætning af præferencer” 
> [Børnesikring]).
Hvis du sætter en disk på pause eller stopper den,  •
vises pauseskærmen efter 10 minutter uden aktivitet. 
Tryk på en hvilken som helst knap for at deaktivere 
pauseskærmen.
Hvis du ikke trykker på en knap i 15 minutter, efter at  •
du har sat en disk på pause eller stoppet den, skifter 
dette produkt automatisk til standbytilstand. 

4 Læs instruktionerne på skærmen, og tryk 
på OK for at vælge [Fortsæt].

Produktet scanner og viser de  »
understøttede enheder.

5 Tryk på OK for at vælge [Fortsæt].

  
Vælg en tilsluttet enhed på den venstre 
menu, og tryk på . 

6 Vælg det stik, der bruges til enheden, og 
tryk derefter på OK.

Gentag trin 6~7 for at kortlægge  »
andre enheder.

7  Tryk på  for at lukke menuen.

Opdater lydmapping fra tilsluttede 
enheder

Hvis du allerede har kortlagt lyd fra tilsluttede 
enheder, kan du bruge denne fremgangsmåde 
til at opdatere din kortlægning.
1 Tryk på , vælg [Indstil.], og tryk derefter 

på OK.
2 Vælg [EasyLink-ops.] > [Kortlæg lyd-

input], og tryk på OK.
3 Vælg en tilsluttet enhed, og tryk på .
4 Vælg AUX-indgangen, og tryk derefter på 

OK. 

Bemærk

Philips kan ikke garantere interkompatibilitet med alle  •
HDMI CEC-enheder.

AUXPhilips TV

DVD player

Recorder –
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Afspilning af video

Kontrol af videoafspilning
1 Afspil en titel.
2 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere 

afspilningen.

Knap  Handling
Sæt afspilning på pause.
Start eller genoptag 
afspilningen.
Stop afspilningen.

 / Spring til forrige/næste 
titel eller kapitel.

 / Søg hurtigt fremad 
eller tilbage. Tryk flere 
gange for at ændre 
søgehastigheden.

Bemærk

 Tilgængeligheden for funktionen til  •
afspilningsgenoptagelse på BD-diske med Java-
program afhænger af disken.

Display-menu

  
BD-videodisk
• TOP MENU: stop afspilningen af video og 

vis diskmenuen. Denne funktion afhænger 
af disken.  

• POP-UP MENU: åbn BD-
videodiskmenuen uden afbrydelse af 
diskafspilningen.

TOP MENU

MENU

DISC/
POP-UP

MP3

MODE

MENU

TOP MENU

DISC

DIM

-LNK/AUXUSB/DOCKRADIO

TIMER

DISC/
POP-UP

Afspil fra USB-enhed
Afspil eller vis mediefiler på følgende USB-
enheder:

flashdrev• 
hukommelseskortlæser• 
HDD (Dette produkt kan kun registrere • 
et bærbart harddiskdrev med en USB-
strømspids på højst 500 mA.)

  
1 Klargør en USB-enhed, der indeholder 

mediefiler, der kan afspilles.
2 Tilslut USB-enheden til stikket  (USB) 

på denne enheds frontpanel.
Når enheden aflæser filerne på  »
USB-enheden, starter afspilningen 
automatisk.

3 Tryk på  BACK.
En indholdsmenu vises. »

4 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på OK.

Tip

Se “Videoafspilning”, “Fotoafspilning”,  •
“Musikafspilning” for at få flere oplysninger.

Stop afspilningen ved at trykke på •  
eller fjerne USB-enheden.

Bemærk

Philips kan ikke garantere kompatibilitet med alle  •
USB-enheder.
Ikke alle digitalkameraer understøttes.  •
Digitalkameraer, der kræver PC-programinstallation, 
understøttes ikke.
Dataformatet NTFS (New Technology File System)  •
understøttes ikke.
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3 Tryk på navigationstasterne (  )for at 
vælge en zoomfaktor, og tryk på OK.

4 Tryk på navigationstasterne (    ) 
for at navigere i det zoomede billede.

Hvis du vil annullere zoomtilstand, skal • 
du trykke på  BACK for at få vist 
zoomfaktorbjælken, og derefter trykke 
på navigationstasterne (  ), indtil 
zoomfaktoren [x1] er valgt.. 

Gentagelse af afspilning for et 
bestemt afsnit
1 Tryk på MODE/OPTIONS under 

afspilning.
Menuen med afspilningstilstande vises. »

2 Vælg [Gentag A-B] i menuen, og tryk på 
OK for at angive et startpunkt.

3 Fortsæt videoafspilningen, og tryk på OK 
for at indstille slutpunktet.

Gentagen afspilning starter. »
Du kan annullere gentaget • 
afspilningstilstand ved at trykke på 
MODE/OPTIONS, vælge [Gentag 
A-B] og trykke på OK.

Bemærk

Det er kun muligt at markere et afsnit, der skal  •
gentages, inden for et spor/titel. 

Visning af video-afspilningen fra 
forskellige kameravinkler
1 Tryk på MODE/OPTIONS under 

afspilning.
Menuen med afspilningstilstande vises. »

2 Vælg [Vinkelliste] i menuen, og tryk på .
3 Vælg en vinkel, og tryk på OK.

Afspilningen skifter til den valgte  »
vinkel. 

DVD-videodisk
• TOP MENU: vis rodmenuen for en disk.
• DISC MENU: vis diskoplysninger, og 

naviger igennem diskens forskellige 
funktioner.

VCD/SVCD/DivX-disk:
• DISC MENU: vis diskens indhold.

Tip

Hvis PBC er slået fra, springer VCD’en/SVCD’en  •
over menuen og starter afspilningen fra første titel. 
Tænd PBC-indstillingen, hvis du vil have menuen vist 
inden afspilning (se kapitlet “Indstillingsjustering” > 
[Indstilling] > [VCD PBC]).

Vælg en titel/et kapitel
1 Tryk på MODE/OPTIONS under 

afspilning.
Menuen med afspilningstilstande vises. »

2 Vælg [Titler] eller [Kapitler] i menuen, og 
tryk på OK.

3 Vælg titel- eller kapitelnummer, og tryk på 
OK.

Spring frem til et bestemt tidspunkt
1 Tryk på MODE/OPTIONS under 

afspilning.
Menuen med afspilningstilstande vises. »

2 Vælg [Tidssøgning] i menuen, og tryk på 
OK.

3 Tryk på navigationstasterne (   ) for 
at ændre det tidspunkt, du vil springe til, 
og tryk på OK.

Zoom ind/ud
1 Tryk på MODE/OPTIONS under 

afspilning.
Menuen med afspilningstilstande vises. »

2 Vælg [Zoom] i menuen, og tryk på OK.
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Nyd BD-LIVE

(Gælder kun diske, der er kompatible med 
BD-Live-bonusindhold. Sørg for, at dette 
produkt har forbindelse til internettet).

Yderligere indhold (som f.eks. filmtrailere, 
undertekster osv.) kan downloades på en 
tilsluttet USB-lagerenhed. Specielle videodata 
kan afspilles, mens de downloades. 

Når der afspilles diske, der understøtter 
BD-Live, vil produktets eller diskens ID 
muligvis blive sendt til udbyderen af indholdet 
via internettet. Tilgængelige tjenester og 
funktioner varierer fra disk til disk. 

Afspilning af DivX®-video

DivX-video er et digitalt medieformat, 
der holder høj kvalitet på trods af et højt 
komprimeringsforhold.
1 Indsæt en disk eller USB-enhed, der 

indeholder DivX-videoer.
2 Tryk på , vælg [afspil disk] eller 

[Gennemse USB], og tryk på OK.
En indholdsmenu vises. »

3 Vælg en videomappe, og tryk på OK.
4 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på 

OK.
5 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere 

afspilningen.

Knap Handling
Stop afspilningen.

Bemærk

Det er kun muligt at afspille DivX-videoer, der er  •
blevet lejet eller købt med DivX-registreringskoden 
til denne afspiller (se “Indstillingsjustering” > 
[Avanceret] > [DivX® VOD-kode]).
Du kan afspille DivX-videofiler på op til 4 GB. •
Denne afspiller kan vise op til 45 tegn i en  •
undertekst.

Bemærk

Gælder kun diske, som indeholder scener optaget i  •
flere vinkler 

Skift visning af undertekster manuelt

Du kan justere placeringen af undertekster på 
skærmen manuelt.
1 Tryk på MODE/OPTIONS under 

afspilning.
Menuen med afspilningstilstande vises. »

2 Vælg [Subtitle Shift] i menuen, og tryk på 
OK.

3 Tryk på navigationstasterne (   ) for 
at skifte undertekst, og tryk på OK.

Tip

Skift undertekst understøttes ikke for DivX-video  •
med eksterne undertekster.

Afspilning af BD-video

En Blu-ray-videodisk har større kapacitet 
og understøtter funktioner som f.eks. High 
Definition-video, surroundlyd med flere 
kanaler, interaktive menuer og meget mere. 
1 Ilæg en BD-videodisk.
2 Tryk på , vælg [afspil disk], og tryk på 

OK.
3 Afspilning starter automatisk. I modsat 

fald vælges en afspilningsfunktion i 
menuen, og der trykkes på OK.

Under afspilningen kan du trykke på • 
TOP MENU for at vise diskmenuen 
uden at afbryde diskafspilningen. 
Under afspilningen kan du trykke på • 
DISC/POP-UP/MENU for at få vist 
yderligere oplysninger, funktioner 
eller indhold, som er gemt på disken.
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Indstilling af intervallet for diasshow 
og animation
1 Tryk på MODE/OPTIONS under 

afspilning.
Menuen med afspilningstilstande vises. »

2 Vælg [Varighed pr. dias] i menuen, og 
tryk på OK.

3 Vælg en varighed, og tryk på OK.
4 Vælg [Diasanimation] i menuen, og tryk 

på OK.
5 Vælg en animationseffekttype, og tryk på 

OK.

Afspilning af et musikdiasshow

Opret et musikalsk diasshow for at afspille 
MP3-/WMA-musikfiler og JPEG-fotofiler på 
samme tid. 

Bemærk

Før du kan oprette et musikdiasshow, skal MP3-/ •
WMA-filerne og JPEG-filerne være lagret på samme 
disk eller USB-enhed.

1 Afspil MP3/WMA-musik. 
2 Tryk på  BACK for at vende tilbage til 

hovedmenuen.
3 Gå til fotomappen, og tryk på OK for at 

starte afspilningen af diasshowet.
Diasshowet starter og fortsætter til  »
slutningen af fotomappen. 
Lyden afspilles indtil slutningen af  »
disken.
Tryk på •  for at stoppe afspilningen 
af diasshowet.
Stop musikafspilningen ved at trykke • 
på  igen.

Fotoafspilning

Fotoafspilning som diasshow

Du kan afspille JPEG-fotos (filer med 
filtypenavnet .jpeg eller .jpg).
1 Indsæt en disk eller USB-enhed, der 

indeholder JPEG-fotos.
2 Tryk på  BACK.

En indholdsmenu vises. »

3 Vælg en fotomappe, og tryk på OK for at 
åbne den.

Tryk på • navigationstasterne for at 
vælge et foto.
Tryk på • OK for at forstørre det 
valgte billede og starte diasshow.

4 Tryk på  for at starte afspilning af 
diasshow.

Bemærk

Der kan gå lidt længere tid, før diskindholdet vises på  •
TV’et, hvis der er mange sange/fotos på en disk.
Dette produkt kan kun afspille billeder fra  •
digitalkameraer i JPEG-EXIF-format, hvilket også er 
formatet i de fleste digitalkameraer. Den kan ikke 
vise Motion JPEG eller billeder i andre formater end 
JPEG eller lydklip, der er tilknyttet billeder.
Mapper/filer, der overskrider den understøttede  •
grænse for dette produkt, kan ikke vises eller 
afspilles.

Kontrol af afspilning af fotos
1 Afspil et diasshow.

Tryk på • MODE/OPTIONS for at få 
adgang til afspilningsmuligheder, vælg 
en mulighed, og tryk på OK.
Under afspilning af diasshow kan du • 
også trykke på   for at rotere et 
foto.
Hvis diasshowet stopper, skal du • 
trykke på  for at fortsætte.
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Bemærk

Kun den første session afspilles af diske, der er  •
optaget i flere omgange.
WMA-filer, der er beskyttet af DRM (Digital Rights  •
Management) kan ikke afspilles på dette produkt.
Dette produkt understøtter ikke MP3PRO- •
lydformatet.
Hvis der indgår specialtegn i navnet på MP3-filen  •
(ID3) eller i albummets navn, vises de muligvis ikke 
korrekt på skærmen, da disse tegn ikke understøttes. 
Mapper/filer, der overskrider den understøttede grænse  •
for dette produkt, kan ikke vises eller afspilles.

Afspil musik

Betjening af et spor
1 Afspil et spor.
2 Brug fjernbetjeningen til at kontrollere 

afspilningen.

Knap Handling
Sæt afspilning på pause.
Start eller genoptag 
afspilningen.
Stop afspilningen.

 / Spring til forrige/næste 
spor.

 Vælg et emne, der skal 
afspilles.

 / Søg hurtigt fremad 
eller tilbage. Tryk flere 
gange for at ændre 
søgehastigheden.

MODE/OPTIONS Aktiver eller deaktiver 
gentagelses- eller 
blandingsfunktion.

Afspil MP3/WMA-musik

MP3/WMA er komprimerede lydfiler (filer af 
filtypen .mp3 eller .wma).
1 Indsæt en disk eller USB-enhed, der 

indeholder MP3/WMA-musik.
Afspilning starter automatisk. »

2 Tryk på  BACK.
En indholdsmenu vises. »

3 Vælg en musikmappe, og tryk på OK.
4 Vælg en fil, der skal afspilles, og tryk på OK.

Tryk på •  BACK for at komme 
tilbage til hovedmenuen.
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• [4:3 Letterbox] - Til TV med 4:3-skærm: 

widescreen-billede med sorte bjælker 
øverst og nederst på skærmen.

• [4:3 Panscan] - Til TV med 4:3-skærm: 
vises i fuld højde med beskæring af begge 
sider.

• [16:9 widescreen] - Til widescreen-TV: 
Viser billedet i skærmformatet 16:9.

• [16:9] – Til TV med 16:9-skærm: Viser 
billedet i skærmformatet 4:3 for en disk 
med formatet 4:3 med sorte bjælker i 
venstre og højre side af skærmen.

Bemærk

Hvis  • [4:3 Panscan], som du har valgt, ikke 
understøttes af disken, vises skærmen i [4:3 
Letterbox]-format.

[HDMI-video]
Vælg den HDMI-videooutputopløsning, der er 
kompatibel med TV’ets skærmfunktionalitet.
• [Auto] - Registrer og vælg automatisk den 

bedst understøttede videoopløsning.
• [Oprin.] - Indstil den oprindelige 

videoopløsning.
• [480i/576i], [480p/576p], [720p], [1080i], 

[1080p], [1080p/24Hz] - Vælg den 
videoopløsningsindstilling, der passer 
bedst til TV’et. Du kan finde flere 
oplysninger i brugervejledningen til TV’et.

6 Justering af 
indstillinger

Bemærk

Hvis opsætningsmuligheden er nedtonet, kan  •
indstillingen ikke ændres i den nuværende tilstand.

Videoindstilling
1 Tryk på .
2 Vælg [Opsæt], og tryk på OK.
3 Vælg [Videoindst.], og tryk på .

 
4 Vælg et menupunkt, og tryk på OK.
5 Vælg en indstilling, og tryk på OK.

Tryk på •  BACK for at komme 
tilbage til den forrige menu.
Tryk på •  for at forlade menuen.

[TV-format]
Vælg et visningsformat:

Standard

Advanced 

Preference 

Video Setup

Audio Setup

Network Setup

EasyLink Setup
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4 Vælg en mulighed, og tryk på OK.
5 Vælg en indstilling, og tryk på OK.

Tryk på •  BACK for at komme 
tilbage til den forrige menu.
Tryk på •  for at forlade menuen.

[Natfunk.]
Øg lydstyrken på et lavt lydstyrkeniveau, 
f.eks. samtale, for at gøre det lettere at høre, 
når lyden er skruet langt ned, og formindsk 
samtidig lydstyrken af høje lyde.
• [Auto] - Registrer og vælg automatisk det 

bedste lydniveau ved lav lydstyrke. Kan 
kun anvendes på spor med Dolby True 
HD-lyd.

• [Til] - Til dæmpet visning om natten.
• [Fra] - Nyd surroundlyd med hele dens 

dynamiske spektrum.

Bemærk

Gælder kun DVD-video og BD-video optaget med  •
Dolby.

[HDMI-lyd]
Vælg en indstilling for HDMI-lydudgang, når 
du slutter produktet til TV-/lydenheden via et 
HDMI-kabel.
• [Bitstream] – Hvis den tilsluttede 

HDMI-enhed understøtter den rigtige 
HD-lyddekoder, sendes diskens originale 
lydformat. I modsat fald sendes LPCM. 

• [Auto] - Registrer og vælg automatisk det 
bedste understøttede lydformat.

Off

Auto

Auto

On

Advanced 

Preference 

Video Setup

Audio Setup

Network Setup

EasyLink Setup

Bemærk

Hvis en valgt videoopløsning ikke understøttes af  •
dit TV, og der vises sort skærm, skal du vente i 10 
sekunder eller trykke på  på fjernbetjeningen og 
derefter trykke på “731” (numeriske knapper) for at 
gendanne billedvisningen.

[HDMI Deep Color]
Denne funktion er kun tilgængelig, når 
skærmenheden er tilsluttet via et HDMI-kabel, 
og når den understøtter funktionen Deep 
Color.
• [Auto] - Nyd levende billeder i en milliard 

farver på et TV med Deep Color. 
• [Til] - Nyd levende billeder i en milliard 

farver på et TV med Deep Color. 
Udgangsstandard på 12-bit farve, som 
reducerer posteriseringseffekten.

• [Fra] - Udgangsstandard 8-bit farve.

[Billedindst.]
Vælg et forudindstillet sæt farveindstillinger.
• [Standard] - Den originale farveindstilling.
• [Livagtigt] - Levende farver.
• [Koldt] - Blød farveindstilling.
• [Action] – Skarp farveindstilling. Øger 

detaljerne i de mørke områder. Ideel til 
actionfilm.

• [Animation] – Kontrastfarver. Ideel til 
animerede film.  

Lydindstilling
1 Tryk på .
2 Vælg [Opsæt], og tryk på OK.
3 Vælg [Lydindst.], og tryk på .
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4 Vælg et menupunkt, og tryk på OK.
5 Vælg en indstilling, og tryk på OK.

Tryk på •  BACK for at komme 
tilbage til den forrige menu.
Tryk på •  for at forlade menuen.

[Netværksinstallation]
Installer netværksforbindelsen

[Vis netværksindstillinger]
Vis oplysninger om den aktuelle 
netværksstatus.

[Vis trådløse indstillinger]
Vis oplysninger om den aktuelle Wi-Fi-status.
Hvis det aktuelle netværk ikke er indstillet 
til trådløs forbindelse, deaktiveres denne 
funktion.

EasyLink-opsætning
1 Tryk på .
2 Vælg [Opsæt], og tryk på OK.
3 Vælg [EasyLink-opsæt.], og tryk på .

 
4 Vælg en mulighed, og tryk på OK.
5 Vælg en indstilling, og tryk på OK.

Tryk på •  BACK for at komme 
tilbage til den forrige menu.
Tryk på •  for at forlade menuen.

[EasyLink]
Dette produkt understøtter Philips EasyLink, 
der anvender HDMI CEC-protokollen 
(Consumer Electronics Control). Du kan 
benytte en enkelt fjernbetjening til at styre 

One Touch Play

EasyLink

One Touch Standby

System Audio Control 

Audio Input Mapping

On

On

On

Off

Advanced 

Preference 

Video Setup

Audio Setup

Network Setup

EasyLink Setup

[Digital lyd]
Angiv et lydformat for lydudgangen fra 
DIGITAL OUT-stikket (koaksialt/optisk).
• [Auto] - Registrer og vælg automatisk det 

bedste understøttede lydformat.
• [PCM] - Lydenheden understøtter ikke 

flerkanalsformater. Lyden er konverteret 
til to-kanallyd.

• [Bitstream] - Vælg den originale lyd, 
så du kan opleve Dolby- eller DTS-lyd 
(den særlige BD-Video-lydeffekt er 
deaktiveret).

Bemærk

Sørg for, at lydformatet understøttes af disken og  •
den tilsluttede lydenhed (forstærker/receiver).
Når  • [Bitstream] vælges, slås interaktiv lyd som f.eks. 
knaplyd fra.

[PCM-nedsampling]
Indstil samplingshastigheden for PCM-
udgangslyden fra DIGITAL OUT-stikket 
(koaksialt/optisk).
• [Til] - PCM-lyd nedsamples ved 48 kHz.
• [Fra] - For BD eller DVD optaget i 

LPCM uden copyrightbeskyttelse - to-
kanallydsignaler op til 96 kHz lyder som 
LPCM-signaler uden konvertering.

Netværksopsætning
1 Tryk på .
2 Vælg [Opsæt], og tryk på OK.
3 Vælg [Netværksops.], og tryk på .

 View Network Settings

Network Installation

View Wireless Settings

Advanced 

Preference 

Video Setup

Audio Setup

Network Setup

EasyLink Setup
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Opsætning af præferencer
1 Tryk på  .
2 Vælg [Opsæt], og tryk på OK.
3 Vælg [Indstilling], og tryk på .

 
4 Vælg et menupunkt, og tryk på OK.
5 Vælg en indstilling, og tryk på OK.

Tryk på •  BACK for at komme 
tilbage til den forrige menu.
Tryk på •  for at forlade menuen.

[Menusprog]
Vælg et sprog for skærmmenuerne.

Bemærk

Hvis dette produkt er sluttet til et HDMI CEC  •
kompatibelt TV ved hjælp af et HDMI-kabel, skifter 
det automatisk til det samme menusprog som i din 
TV-indstilling (hvis det sprog, der er indstillet på 
TV’et, understøttes af dette produkt).

[Lyd]
Vælg et lydsprog til diskafspilning.

[Undertekst]
Vælg undertekstsprog til diskafspilning.

[Diskmenu]
Vælg et sprog til diskmenuen. 

Menu Language

Parental Control

Disc Menu

Audio

Subtitle

Screen Saver

Change Password

Auto (ENG)

English (ENG)

English (ENG)

Off

Off

On

Advanced 

Preference 

Video Setup

Audio Setup

Network Setup

EasyLink Setup

EasyLink-kompatible enheder, der er tilsluttet 
via HDMI-stik.
• [Til] - Aktiver EasyLink-funktioner.
• [Fra] - Deaktiver EasyLink-funktioner.

[Afsp. m 1 tryk]
Når du trykker på  (standby) for at tænde 
for dette produkt, tændes TV’et automatisk 
(hvis TV’et understøtter afspilning med ét 
tryk) og skifter automatisk til videoindgangen. 
Afspilning af disk begynder, hvis der er en disk 
i produktet. 
• [Til] - Aktiver funktionen til afspilning 

med ét tryk.
• [Fra] - Deaktiver funktionen til afspilning 

med ét tryk.

[Standby m 1 tryk]
Når du trykker på  (standby) og holder den 
nede, skifter alle de tilsluttede HDMI CEC-
enheder til standby-tilstand samtidig (hvis 
standby med ét tryk understøttes). 
• [Til] - Aktiver funktionentil standby med 

ét tryk.
• [Fra] - Deaktiver funktionen til standby 

med ét tryk.

[Systems lydindstil.]
Når du afspiller lyd, der er ført over fra 
den tilsluttede enhed, skifter denne enhed 
automatisk til den tilsvarende lydkilde. 
• [Til] - Aktiver Systemlydindstillinger. 

Fortsæt derefter til [Kortlæg lyd-input] 
for at scanne og kortlægge den tilsluttede 
enhed.

• [Fra] - Deaktiver Systemlydindstillinger. 

[Kortlæg lyd-input]
Opdaterer kortlægningen af lydinput, hvis der 
er flere nye enheder tilsluttet.

Bemærk

Du skal slå HDMI CEC-betjening til på TV’et/ •
enhederne, før du kan bruge EasyLink-
styrefunktionerne. Du kan finde flere oplysninger i 
brugervejledningen til TV’et/enhederne. 
Philips kan ikke garantere 100 % kompatibilitet med  •
alle HDMI CEC-kompatible enheder.
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[Display]
Vælg et lysstyrkeniveau for frontpanelets 
display.
• [100%] - lysest
• [70%] - mellem 
• [40%] - mørkest

[VCD PBC]
Slå indholdsmenuen til eller fra på 
VCD’er/SVCD’er med PBC-funktionalitet 
(afspilningskontrol).
• [Til] - Vis indeksmenuen, når du ilægger 

en disk til afspilning.
• [Fra] - Spring menuen over, og start 

afspilning fra det første nummer.

Avanceret opsætning
1 Tryk på .
2 Vælg [Opsæt], og tryk på OK.
3 Vælg [Avanceret], og tryk på .

 
4 Vælg en mulighed, og tryk på OK.
5 Vælg en indstilling, og tryk på OK.

Tryk på •  BACK for at komme 
tilbage til den forrige menu.
Tryk på •  for at forlade menuen.

[Sik. for BD-Live]

Begrænser eller tillader adgang til BD-Live 
(kun for ikke-kommercielle, brugeroprettede 
BD-Live-diske).

Clear Memory

Software Update

Advanced 

Preference 

Video Setup

Audio Setup

Network Setup

EasyLink Setup

Bemærk

Hvis det sprog, du har angivet, ikke er tilgængeligt på  •
disken, bruger disken sit eget standardsprog.
Nogle diske kan kun få ændret sprog for  •
undertekster/lyd via diskmenuen. 

[Børnesikring]
Begræns adgangen til diske, der er uegnede for 
børn. Disse typer diske skal være optaget med 
vurderingsniveauer.
Du kan få adgang ved indtaste den sidst 
indstillede adgangskode eller “0000”.

Bemærk

Hvis en disk har et vurderingsniveau over det, du  •
har angivet i [Børnesikring], skal der bruges en 
adgangskode for at afspille den. 
Vurderingsniveauerne er landeafhængige. Du kan  •
give tilladelse til at afspille alle diske ved at vælge “8” 
for DVD-video og BD-Video.
Nogle diske har påtrykte vurderingsniveauer uden  •
at være optaget med niveauer. Denne funktion har 
ingen effekt på sådanne diske.

[Pauseskærm]
Aktiver eller deaktiver pauseskærmen. Det 
forhindrer din TV-skærm i at blive beskadiget 
som følge af, at et stillestående billede vises 
for længe. 
• [Til] - Indstil pauseskærmen til aktivering 

efter 10 minutters inaktivitet (f.eks. i 
pause- eller stoptilstand)

• [Fra] - Deaktiver pauseskærm.

[Skift adgangskode]
Indstilling eller redigering af adgangskoden.

1) Tryk på taltasterne for at indtaste 
adgangskoden eller den sidst indstillede 
adgangskode. Hvis du glemmer 
adgangskoden, skal du indtaste “’0000”, og 
derefter trykke på .
2) Indtast den nye adgangskode.
3) Indtast adgangskoden igen.
4) Gå til [Bekræft] i menuen, og tryk på OK.
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Tip

Disse oplysninger er nødvendige, når du vil finde ud  •
af, om der er en nyere softwareversion tilgængelig på 
Philips’ websted, så du kan downloade og installere 
den på afspilleren.

[Gendan standardindstillinger]
Nulstil alle denne afspillers indstillinger til 
fabriksindstillingerne, undtagen indstillingen 
[Børnesikring].

[Softwareopdatering]
Opdater softwaren for at forbedre ydeevnen 
på dette produkt (såfremt en nyere version er 
tilgængelig på Philips’ websted). 
• [USB] - Opdater software fra den USB-

enhed, som er sluttet til produktet.
• [Network] - Opdater software via 

internettet. 

Bemærk

Yderligere oplysninger om softwareopdatering findes  •
under “Yderligere oplysninger” > “Opdatering af 
software”. 

[Ryd hukommelsen]
Hvis den tilsluttede USB-lagerenhed ikke er 
tilstrækkelig til at downloade BD-Live-indhold 
til en BD-disk, kan du genformatere USB-
lagerenheden for at rydde alt indhold.

Bemærk

Når du rydder den tilsluttede USB-lagerenhed, er  •
den tidligere download af BD-Live-bonusindhold ikke 
længere tilgængelig.

[DivX® VOD-kode]
Få DivX®-registreringskoden eller 
afregistreringskoden.

Tip

Indtast produktets DivX-registreringskode, når du  •
lejer eller køber en video fra www.divx.com/vod. 
DivX-videoer, der er lejet eller købt via DivX® VOD-
tjenesten (Video On Demand), kan kun afspilles på 
den enhed, hvor de er registreret.

[Versionsopl.]
Vis softwareversionen og MAC-adressen for 
denne afspiller. 
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Programmer radiostationer 
manuelt

Bemærk

Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede  •
radiostationer.

1 Find en radiostation.
2 Tryk på PROGRAM for at aktivere 

programmering.
3 Tryk på  /  for at tilknytte et tal 

mellem 1 og 40 til denne radiostation, 
og tryk derefter på PROGRAM for at 
bekræfte.

Det forudindstillede nummer og  »
frekvensen på den forudindstillede 
station vises.

4 Gentag ovenstående trin for at 
programmere flere stationer.

Bemærk

Hvis du vil overskrive en programmeret station, skal  •
du gemme en anden station på dens plads.

Find en forudindstillet 
radiostation
1 Tryk på  /  for at vælge det 

forudindstillede nummer, du vil finde.

Tip

Du kan slette en forudindstillet station ved at stille  •
ind på stationen og derefter trykke på  og holde 
den nede.

7 Find FM-
radiostationer

1 Sørg for, at du har tilsluttet den 
medfølgende FM-antenne og trukket den 
helt ud.

2 Tryk på RADIO.
3 Tryk på  /  eller .
4 Slip knappen, når frekvensindikatoren 

begynder at skifte.
FM-tuneren stiller automatisk ind på  »
en station med stærkt signal.

5 Gentag trin 3-4 for at finde flere 
stationer.

Sådan finder du en station med svagt signal: 
Tryk gentagne gange på  , indtil du finder 
det bedste signal.

Programmer radiostationer 
automatisk

Bemærk

Du kan maksimalt programmere 40 forudindstillede  •
radiostationer.

1 Tryk på  /  for at vælge et 
forudindstillet tal, som du vil starte med 
at programmere.

2 Tryk på PROGRAM, og hold den nede 
i 2 sekunder for at aktivere automatisk 
programmering.

 » [AUTO] (automatisk) vises kortvarigt.
Alle tilgængelige stationer bliver  »
programmeret i rækkefølge efter 
bølgebåndsmodtagelsens styrke.
Den først programmerede  »
radiostation afspilles automatisk.
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Indstil RDS-ur

Du kan bruge udsendelse af tidssignal sammen 
med RDS-signalet til at indstille uret på 
enheden automatisk.
1 Find en RDS-radiostation, der overfører 

tidssignaler.
2 Tryk på RDS/INFO, og hold den nede.

Enheden indlæser RDS-tiden og  »
indstiller uret automatisk.

Bemærk

Nøjagtigheden af den overførte tid afhænger af den  •
RDS-station, der sender tidssignalet.

DA



36

Slå lyden fra
1 Under afspilning skal du trykke på  for at 

slå lyden fra/til.

Lyt via hovedtelefoner
1 Slut en hovedtelefon til  -stikket på 

enheden.

8 Juster lydstyrke 
og lydeffekt

Juster lydstyrken
1 Under afspilning skal du trykke på 

VOL +/- for at skrue op eller ned for 
lydstyrken.

Vælg en lydeffekt

Bemærk

Du kan ikke bruge forskellige lydeffekter samtidig. •

Juster basniveauet
1 Tryk på BASS under afspilning for at 

indtaste basjustering.
2 Tryk på VOL +/- for at justere 

basniveauet.

Juster diskantniveauet
1 Tryk på TREBLE under afspilning for at 

indtaste diskantjustering.
2 Tryk på VOL +/- for at justere 

diskantniveauet.

Vælg automatisk lydstyrkekontrol

Lydstyrkefunktionen gør systemet i stand til 
automatisk at forstærke diskanten og bassen 
ved lav lydstyrke (jo højere lydstyrke, jo lavere 
bas- og diskantforstærkning).
1 Under afspilning skal du trykke på 

LOUDNESS for at slå automatisk 
lydstyrkekontrol til/fra.
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7 Tryk på SLEEP /TIMER for at bekræfte.
Indikatoren for lydstyrke begynder at  »
blinke.

8 Tryk på VOL +/- for at indstille lydstyrken, 
og tryk derefter på SLEEP /TIMER for at 
bekræfte.

Der vises et alarmikon. »

Bemærk

I standbytilstand skal du trykke på  • SLEEP /TIMER 
gentagne gange for at aktivere eller deaktivere alarm-
timeren.
Når alarmen lyder, kan du trykke på  • VOL +/- for at 
justere lydstyrken.
Hvis Disc/USB/Dock vælges som alarmkilde, men  •
der ikke er isat en disk eller tilsluttet en USB/iPhone/
iPod, skifter systemet i stedet til tuneren som kilde.

Indstil sleep-timeren
1 Mens enheden er tændt, skal du trykke 

flere gange på SLEEP/TIMER for at vælge 
et fast tidsinterval (i minutter).

Enheden slukker automatisk efter det  »
angivne tidsinterval.

Opdater software

For at softwareopdateringerne kan 
optimere ydeevnen, skal dette produkts 
aktuelle softwareversion kontrolleres for at 
sammenligne den med den nyeste software 
(hvis tilgængelig) på Philips’ websted.
1 Tryk på .
2 Vælg [Opsæt], og tryk på OK.
3 Vælg [Avanceret] > [Versionsopl.], og 

tryk på OK.

9 Yderligere 
oplysninger

Juster lysstyrken på displayet
1 Tryk gentagne gange på DIM i 

standbytilstand for at vælge forskellige 
lysstyrkeniveauer for displayet.

Tænd eller sluk LED-lys
1 I tændt tilstand skal du trykke på og holde 

DIM nede for at tænde eller slukke LED-
indikatoren i bunden af enheden og ved 
lydstyrkeknappen. 

Indstil alarm-timeren

Bemærk

Kontroller, at du har indstillet uret korrekt. •

1 I standbytilstand skal du trykke på og 
holde SLEEP /TIMER nede.

 » [TIMER SET] (indstil timer) vises 
kortvarigt. Derefter ruller [SELECT 
SOURCE] (vælg kilde) over displayet, 
fulgt af en alarmkilde, der kan vælges.

2 Tryk på VOL +/- for at vælge en 
alarmkilde: DISC, TUNER, USB DIRECT 
eller DOCK.

3 Tryk på SLEEP /TIMER for at bekræfte.
Timecifrene begynder at blinke. »

4 Tryk på VOL +/- for at indstille timetallet.
5 Tryk på SLEEP /TIMER for at bekræfte.

Minutcifrene begynder at blinke. »

6 Tryk på VOL +/- for at indstille 
minuttallet.
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Vedligeholdelse

Advarsel

Benyt aldrig opløsningsmidler som benzen,  •
fortyndere, rensevæsker eller antistatisk spray 
beregnet til diske.

Rengøring af diske

Tør disken af med en mikrofiberklud fra 
centrum mod kanten i en lige bevægelse.
  

Specifikationer

Bemærk

Specifikationerne kan ændres uden varsel •

Video
Video DAC: 12 bit• 
Signalsystem: PAL/NTSC• 
Videoformat: 4:3/16:9• 
Video S/N: > 60 dB• 
HDMI-udgang: 480p, 576p, 720p, • 
1080i,1080p, 1080p24

Lydudgang
Outputniveau: 2,0 Vrms +/-2 dB• 
Samlet harmonisk forvrængning (THD) - • 
<65 % (1 kHz)
Frekvenssvar: 20 Hz - 20 KHz• 
Signal-støj-forhold: > 65 dBA• 

Lydforstærker
Samlet udgangseffekt: 2 x 50 W RMS • 
Samlet harmonisk forvrængning (THD) - • 
<65 % (1 kHz)
Frekvenssvar: 30 Hz - 16 KHz• 
Signal-støj-forhold: > 65 dBA• 

Opdatering af softwaren via netværk
1 Konfigurer internetforbindelsen (se 

“Sådan kommer du i gang” > “Konfigurer 
netværk”).

2 I startmenuen skal du vælge [Opsæt] > 
[Avanceret] > [Softwareopdatering] > 
[Network]. 

Du bliver bedt om at starte  »
opgraderingsprocessen, hvis 
opgraderingsmedier registreres. 

3 Følg instruktionerne på TV’et for at 
bekræfte opdateringen.

Når softwareopdateringen er færdig,  »
genstarter dette produkt automatisk.

Opdatering af software via USB
1 Gå til www.philips.com/support 

for at kontrollere, om den nyeste 
softwareversion er tilgængelig for dette 
produkt.

2 Download softwaren på et USB-
flashdrev:

a Pak den downloadede zip-fil ud, og 
kontroller, at den udpakkede mappe 
hedder “UPG_ALL”.

b Læg mappen “UPG_ALL” i 
rodbiblioteket.

3 Indsæt USB-flashdrevet i  (USB)-
stikket på dette produkts frontpanel.

4 I startmenuen skal du vælge [Opsæt] > 
[Avanceret] > [Softwareopdatering] > 
[USB].

5 Følg instruktionerne på TV’et for at 
bekræfte opdateringen.

Når softwareopdateringen er færdig,  »
genstarter dette produkt automatisk.

Bemærk

Sluk ikke for strømmen, og fjern ikke USB- •
flashdrevet, når softwareopdateringen er i gang, med 
henblik på at forebygge skader på dette produkt.
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En iPod/iPhone-dock (DCK3060)• 

Specifikation for laser
Lasertype: • 

BD-laserdiode: InGaN/AIGaN• 
DVD-laserdiode: InGaAIP• 
CD-laserdiode: A IGaAs• 

Bølgelængde: • 
BD: 405 +7 nm/-7 nm• 
DVD: 655 +10 nm/-10 nm• 
CD: 790 +10 nm/-20 nm• 

Udgangseffekt: • 
BD: Maks. værdi: 20 mW• 
DVD: Maks. værdi: 7 mW• 
CD: Maks. værdi: 7 mW• 

Tuner (FM)
Indstillingsområde: 87,5 – 108 MHz • 
Frekvensbånd: 50 KHz• 
 - Mono, 26 dB signal-støj-forhold:  
<22 dBf,
 - Stereo, 46 dB signal-støj-forhold:  
>43 dBf
Søgeselektivitet: >28 dBf • 
Samlet harmonisk forvrængning: <1 % • 
Signal-støj-forhold: > 65 dB • 

Hovedtelefonudgang
Outputniveau: 500 mV (RL=32 ohm)• 
Samlet harmonisk forvrængning (THD) - • 
<65 % (1 kHz)
Frekvenssvar: 20 Hz - 20 KHz• 
Signal-støj-forhold: > 85 dBA• 

S/PDIF digital lydindgang:
Koaksial: IEC 60958-3• 

USB
Kompatibilitet: Højhastigheds-USB (2.0)• 
Klasseunderstøttelse: UMS (USB Mass • 
Storage Class)

Hovedenhed
Strømforsyning• 

Europa: 220-240V~, 50/60Hz• 
Strømforbrug: 40 W• 
Strømforbrug i standby-tilstand: < 0,5 W• 
Mål (B x H x D): 256 x 94 x 296 (mm) • 
Nettovægt: 2,7 kg• 

Højttalere
Højttalerimpedans: 6 ohm• 
Højttalerdriver: 5,25” basenhed + 3” • 
diskantenhed
Følsomhed: >80 dB/m/W ± 4 dB/m/W• 
Mål (B x H x D): 176 x 260 x 240 (mm) • 
Nettovægt: 3,05 kg• 

Medfølgende tilbehør
Fjernbetjening og batterier• 
Video-kabel• 
Strømkabel• 
Højttalerkabler• 
FM-wireantenne• 
MP3 LINK-kabel• 
Lynvejledning• 
Brugervejledning (CD-ROM)• 

Valgfrit tilbehør
En trådløs Philips USB-adapter • 
(WUB1110, sælges separat)

Multimedietilslutninger: Wi-Fi • 
802.11b/g/n
Tilslutning: på bagsiden (USB)• 
Omgivende temperatur:: 5 °C til 40 °C.• 
Dongle-mål  • 
(B x H x D): 28,4 x 82 x 13,4 mm
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Intet billede på HDMI-tilslutning.
Hvis dette produkt er tilsluttet en • 
uautoriseret skærmenhed med et HDMI-
kabel, kan lyd-/videosignalet muligvis ikke 
frembringes.
Kontroller, om HDMI-kablet er defekt. • 
Udskift HDMI-kablet.
På fjernbetjeningen skal du trykke på •  
og derefter trykke på “731” (numeriske 
knapper) for at gendanne billedvisningen.

Intet High Definition-videosignal på TV’et.
Kontroller, at disken indeholder High • 
Definition-video
Kontroller, at TV’et understøtter High • 
Definition-video 

Lyd
Ingen lyd eller dårlig lyd

Juster lydstyrken. •
Fjern hovedtelefonerne. •
Kontroller, at højttalerne er tilsluttet  •
korrekt.
Kontroller, at den blottede del af  •
højttalerledningen er korrekt placeret i 
ledningsklemmen.

Ingen lyd på HDMI-tilslutning.
Du hører muligvis ingen lyd fra HDMI-• 
udgangen, hvis den tilsluttede enhed ikke 
er HDCP-kompatibel, eller hvis den kun 
er DVI-kompatibel.

Ingen sekundær lydudgang til Picture-in-
Picture-funktion.

Når • [Bitstream] under [HDMI-lyd]- 
eller [Digital lyd]-menuen er valgt, slås 
interaktiv lyd fra, som f.eks. sekundær lyd 
til Picture-in-Picture-funktion. Fravælg 
[Bitstream]. 

10 Fejlfinding

Advarsel

Risiko for elektrisk stød. Fjern aldrig kabinettet på  •
dette produkt. 

Prøv aldrig selv at reparere produktet, da 
garantien i så fald bortfalder. 

Hvis du oplever problemer med produktet, 
bør du kontrollere følgende punkter, inden 
du bestiller reparation. Hvis problemet ikke 
er løst, kan du registrere dit produkt og få 
support på www.philips.com/welcome. 

Hovedenhed

Fjernbetjeningen reagerer ikke.
Slut dette produkt til stikkontakten.• 
Ret fjernbetjeningen mod IR-sensoren, • 
der er placeret på forsiden af dette 
produkt. 
Isæt batterierne korrekt.• 
Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.• 

Timeren fungerer ikke
Indstil uret korrekt. •
Aktiver timeren. •

Ur-/timerindstillingen er blevet slettet
Strømmen er blevet afbrudt, eller  •
strømkablet er blevet frakoblet. 
Nulstil uret/timeren. •

Billede
Intet billede.

Se TV’ets brugervejledning for at få • 
oplysninger om det korrekte valg af 
videoindgang. Skift TV-kanal, indtil Philips-
skærmen vises.
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Kunne ikke få adgang til BD-Live-funktion.
Kontroller netværksforbindelsen, eller • 
sørg for, at netværket er konfigureret 
(se “Kom godt i gang” > “Konfigurer et 
netværk”).
For at frigøre plads skal du slettet tidligere • 
downloadet BD-Live-indhold på den 
tilsluttede USB-lagerenhed (se “Justering 
af indstillinger” > “Avanceret opsætning” 
> [Ryd hukommelsen]).
Kontroller, at BD-disken understøtter • 
BD-Live-funktionen.

Dårlig radiomodtagelse
Øg afstanden mellem dit apparat og dit  •
TV eller din VCR.
Træk FM-antennen helt ud. •
Tilslut en udendørs FM-antenne i stedet  •
for.

Netværk

Trådløst netværk ikke fundet eller afbrudt.
Mikrobølgeovne, Dect-telefoner eller • 
andre trådløse enheder i dit nabolag kan 
forstyrre det trådløse netværk.
Kontroller, at firewalls i netværket giver • 
adgang til dette produkts trådløse 
forbindelse.
Prøv den kablede forbindelse, hvis det • 
trådløse netværk ikke fungerer korrekt 
i dit hjem (se “Kom godt i gang” > 
“Konfigurer et netværk”).

Afspilning

Disken kan ikke afspilles. 
Kontroller, at disken er korrekt isat.• 
Kontroller, at produktet understøtter • 
disken (se “Dit Blu-ray-komponent Hi-Fi-
system” > “Medier, der kan afspilles”).
Kontroller, at produktet understøtter • 
områdekoden for din DVD eller BD.
For DVD±RW eller DVD±R skal du • 
sørge for, at disken er færdiggjort.
Rengør disken. • 

Datafiler (JPEG, MP3, WMA) kan ikke 
afspilles eller læses.

Kontroller, at datafilen er optaget i • 
formatet UDF, ISO9660 eller JOLIET.
Kontroller, at den valgte disk ikke • 
indeholder mere end 9.999 filer for DVD 
og 999 filer for CD.
Kontroller, at JPG-filtypen er .jpg, .JPG, • 
.jpeg eller .JPEG.
Kontroller, at MP3/WMA-filtypen er • 
mp3 eller .MP3 og .wma eller .WMA til 
Windows Media™ Audio.

DivX-videofiler kan ikke afspilles.
Kontroller, at DivX-videofilen er færdig. •
Kontroller, at filtypen er korrekt. •

Indholdet på USB-flashdrevet kan ikke læses.
Formatet på USB-flashdrevet er ikke  •
kompatibelt med dette produkt.
Den maksimale understøttede  •
hukommelsesstørrelse er 160 GB.

Der vises et “adgang forbudt”- eller “x”-skilt 
på TV’et.

Handlingen kan ikke udføres. •

EasyLink-funktionen virker ikke.
Kontroller, at dette produkt er sluttet til • 
et EasyLink TV fra Philips, og at[EasyLink]i 
menuen er indstillet til [Til].
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flere kanaler. Analog lyd kan kun transmitteres 
via to kanaler.

DivX Video-On-Demand
Denne DivX Certified®-enhed skal registreres 
for at kunne afspille DivX VOD-indhold 
(Video-on-demand). Du skal finde DivX 
VOD-afsnittet i enhedskonfigurationsmenuen 
for at generere registreringskoden. Gå til 
vod.divx.com med denne kode for at udføre 
registreringen og lære mere om DivX-video.

Dolby Digital
Et surroundlydsystem, der er udviklet af Dolby 
Laboratories, og som indeholder op til seks 
kanaler med digital lyd (foran til venstre og 
højre, surround til venstre og højre, center og 
subwoofer).

DTS
Digital Theatre Systems. Et surroundlydsystem, 
som giver 5.1 kanaler diskret digital 
lyd i forbrugerelektronikprodukter og 
softwareindhold. Det er ikke udviklet af Dolby 
Digital.

H
HDCP
High-bandwidth Digital Content Protection. 
Dette er en specifikation, som giver en 
sikker transmission af digitalt indhold mellem 
forskellige enheder (for at undgå uautoriseret 
copyright).

HDMI
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 
er en digital grænseflade med høj hastighed, 
der kan overføre ukomprimeret high-
definition video og digital multikanallyd. 
Den giver et billede og lyd i høj kvalitet, og 
lyden er fuldstændig støjfri. HDMI er fuldt ud 
bagudkompatibelt med DVI.
Som det kræves af HDMI-standarden, giver 
det ingen video- eller lydudgang, hvis der 
tilsluttes til HDMI- eller DVI-produkter uden 
HDCP (High-bandwidth Digital Content 
Protection). 

11 Ordliste

A
Aspektforhold
Aspektforhold refererer til TV-skærmes 
bredde- og højdeforhold. Et standard-TV har 
et forhold på 4:3, mens et high definition- 
eller widescreen-TV har et forhold på 16:9. 
Letterbox giver dig mulighed for at se et 
billede med et bredere perspektiv på en 
standard 4:3-skærm. 

AVCHD
AVCHD er et (standard) high definition-
format for videokameraer, som kan bruges 
til at optage og afspille HD-billeder med høj 
opløsning.

B
Blu-ray Disc (BD)
Blu-ray Disc er den næste generation af 
optiske videodiske, der kan lagre fem gange 
flere data end en almindelig DVD. Den 
store kapacitet gør det muligt at udnytte 
funktioner, som f.eks. High Definition-videoer, 
surroundlyd med flere kanaler, interaktive 
menuer m.m. 

BONUSVIEW
BonusView, også kendt som “Profile 1.1”. Ud 
over grundlæggende afspilnings- og interaktive 
funktioner giver BonusView-afspillere, der er 
lanceret efter den 31. oktober 2007, brugerne 
mulighed for at nyde “Picture-in-Picture” (PiP) 
og sekundære lydfunktioner (praktisk til spil, 
der bruger et ekstra lydspor, mens spillet er i 
gang) på kompatible BonusView-diske.

D
Digital lyd
Digital lyd er et lydsignal, som er konverteret 
til talværdier. Digital lyd kan transmitteres via 
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JPEG
En meget udbredt digitalt stillbilledformat. 
Et komprimeringssystem til stillbilleddata, 
som er udviklet af Joint Photographic Expert 
Group. Det har et højt komprimeringsforhold, 
men medfører kun en lille forringelse af 
billedkvaliteten. Filerne kan genkendes på 
filtypenavnet “.jpg” eller “.jpeg.”

L
LAN (Local Area Network)
En gruppe forbundne enheder i en 
virksomhed eller et hjem. Angiver grænserne 
for et bestemt netværk. 

M
MP3
Et filformat med et system til komprimering 
af lyddata. MP3 er forkortelsen for Motion 
Picture Experts Group 1 (eller MPEG-1) 
Audio Layer 3. Med MP3-formatet kan en 
enkelt CD-R eller CD-RW rumme ca. 10 
gange flere data end en almindelig CD. 

P
PBC
Playback Control. Et system, hvor man 
navigerer gennem en Video CD/Super VCD 
med skærmmenuer, som er optaget på disken. 
Det giver dig fordelen af interaktiv gengivelse 
og søgning.

PCM
Pulse Code Modulation. Et digitalt 
lydkodesystem.

R
Regionskode
Et system, der tillader, at diske kun kan afspilles 
i det angivne område. Denne enhed kan kun 
afspille diske med kompatible regionskoder. 
Du kan finde enhedens regionskode på 
produktmærkaten. Visse diske er kompatible 
med flere regioner (eller ALLE regioner).

W
WMA
Windows Media™ Audio. WMA er en 
lydkomprimeringsteknologi, der er udviklet 
af Microsoft Corporation. WMA-data kan 
kodes vha. Windows Media Player version 
9 eller Windows Media Player til Windows 
XP. Filerne kan genkendes på filtypenavnet 
“.wma.”
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Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når 
sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå 
utsættelse for stråling. 
Bemærk: Netafbryderen er sekundært 
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra 
nettet. Den indbyggede netdel er derfor 
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket 
sidder i stikkontakten.
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