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j Tilos a hálózati kábelre rálépni vagy 
azt becsípni, különös tekintettel 
ott, ahol az a csatlakozó-aljzatokba, 
készülékcsatlakozókba illeszkedik, vagy 
ott, ahol kilép a készülékb l.

k Kizárólag a gyártó által javasolt 
tartozékokat használja.

l Kizárólag a gyártó által 
javasolt vagy a termékhez 
tartozó szállítókocsival, 
állvánnyal, tartóval, 
rögzít elemmel vagy 
asztallal használja a készüléket. 
Szállítókocsi használatakor óvatosan 
mozgassa a kocsit/készüléket, nehogy az 
felboruljon. 

m Vihar idején, vagy ha hosszabb ideig nem 
használja a lejátszót, húzza ki a készülék 
csatlakozóját a hálózatból. 

n A készülék javítását, szervizelését bízza 
szakemberre. A készüléket a következ
esetekben kell szervizeltetni: a készülék 
bármilyen módon megsérült, például 
sérült a hálózati kábel vagy csatlakozó, 
folyadék került a készülékbe, ráesett 
valami, a készüléket es  vagy nedvesség 
érte, nem m ködik megfelel en vagy 
leejtették.

o Akkumulátor használata VIGYÁZAT 
– Az akkumulátorszivárgás személyi 
sérülést, tárgyak/eszközök vagy magának 
a készüléknek a károsodását okozhatja, 
ezért: 

Megfelel en helyezze be az •
akkumulátort, ügyeljen a készüléken 
látható + és - jelölésekre. 
Ne keverje az elemeket (régi és új, •
vagy szén és alkáli stb.).
Vegye ki az akkumulátort, ha •
hosszabb ideig nem használja a 
készüléket.

p A készüléket ne tegye ki cseppen ,
fröccsen  folyadéknak. 

1 Fontos!

Biztonság

a Olvassa el az utasításokat.

b rizze meg az utasításokat.

c Ügyeljen a fi gyelmeztetésekben 
foglaltakra.

d Kövesse az utasításokat.

e Óvja a készüléket a vízt l.

f A tisztítást kizárólag száraz ruhával 
végezze.

g Gondoskodjon arról, hogy a 
szell z nyílások ne töm djenek el. A 
készülék telepítését a gyártó utasításai 
szerint végezze.

h Ne helyezze a készüléket h t kibocsátó 
eszközök, így f t testek, f t nyílások, 
kályhák vagy m ködésük során h t
termel  készülékek (pl. er sít k)
közelébe. 

i Olyan országokban, ahol 
elterjedtek a polarizált 
hálózati csatlakozók, 
ne akadályozza a polarizált vagy 
földelt típusú csatlakozó biztonsági 
funkcióját. A polarizált csatlakozók két 
érintkez késsel rendelkeznek; az egyik 
kés szélesebb, mint a másik. A földelt 
típusú csatlakozók két érintkez késsel, 
valamint egy csatlakozódugóval. A széles 
kés vagy a harmadik csatlakozódugó 
biztonsági célokat szolgál. Amennyiben a 
tartozék csatlakozó nem illik az aljzatba, 
forduljon villanyszerel  szakemberhez, 
és kérje az aljzat kicserélését.
Vigyázat: Az áramütés elkerülése 
érdekében a széles érintkez kést illessze 
be teljesen az aljzat széles nyílásába. 
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megszakítóeszközként, akkor mindig 
m köd képesnek kell lennie.

Figyelem

A DVD Micro Theater borítását megbontani tilos. •
Tilos a DVD Micro Theater bármely alkatrészének •
a kenése.
Tilos a DVD Micro Theatert más elektromos •
berendezésre ráhelyezni.
Ne tegye ki a DVD Micro Theater készüléket •
közvetlen napfény, nyílt láng vagy h  hatásának. 
Tilos belenézni a DVD Micro Theater belsejében •
lév  lézersugárba.
Gondoskodjon arról, hogy a hálózati kábel vagy •
csatlakozó könnyen hozzáférhet  legyen, hogy a 
DVD Micro Theater készüléket le tudja választani a 
hálózati áramról.

Vigyázat

A készülék vezérl inek jelen kézikönyvben leírtaktól •
eltér  m ködtetése, illetve m ködésének módosítása 
veszélyes sugárzást vagy más szempontból 
rendellenes m ködést eredményezhet.

Fejhallgató biztonságos használata

A felvételeket közepes hanger vel hallgassa.
A nagy hanger  halláskárosodást okozhat. •
A készülék olyan decibeltartományban 
képes megszólalni, amely egy 
percnél rövidebb használat esetén is 
halláskárosodást okozhat. A készülék 
a halláskárosultak érdekében képes 
a magasabb decibel-tartományok 
megszólaltatására is.
A hanger  csalóka lehet. Id vel az egyre •
magasabb hanger höz is hozzászokhat. A 
huzamosabb ideig történ  zenehallgatás 
után „normális” szintnek érzékelt hanger
valójában igen magas, ezért halláskárosító 
hatása lehet. Ezt úgy el zheti meg, hogy a 
hanger t egy biztonságos szintre állítja, s 
ezt a beállítást kés bb sem módosítja.

A biztonságos hanger t a következ képpen 
állíthatja be:

Állítsa a hanger t el ször alacsony szintre. •
Lassan addig növelje a hanger t, míg •
tisztán és torzításmentesen hallja a zenét.

q Ne helyezzen a készülékre semmilyen 
veszélyforrást (pl. folyadékkal töltött 
tárgyat, ég  gyertyát). 

r A termék ólmot és higanyt tartalmazhat. 
Az anyagok ártalmatlanítására - 
környezetvédelmi megfontolásokból 
- speciális szabályok vonatkoznak. 
A termék ártalmatlanításáról vagy 
újrahasznosításáról érdekl djön a helyi 
hatóságoknál vagy az Elektronikus 
Iparágak Szövetségéhez (Electronic 
Industries Alliance) a következ  címen: 
www.eiae.org.

Biztonsági jelzések ismertetése  

A „villám” jelzés arra utal, hogy a készülékben 
lév  szigeteletlen anyag áramütést okozhat. 
A háztartásban tartózkodók biztonsága 
érdekében kérjük, ne távolítsa el a termék 
véd burkolatát. 
A „felkiáltójel” olyan funkciókra hívja fel a 
fi gyelmet, amelyek használatánál célszer
fi gyelmesen elolvasni a mellékelt leírásokat 
az üzemeltetés és karbantartási problémák 
megel zéséhez. 
FIGYELEM: Az áramütés veszélyének 
csökkentése érdekében óvja a készüléket az 
es t l vagy nedvességt l, és ne helyezzen rá 
folyadékkal telt tárgyakat, például virágvázát. 
VIGYÁZAT: Az áramütés elkerülése 
érdekében, a széles érintkez kést illessze be 
teljesen az aljzat széles nyílásába. 

Ha a hálózati csatlakozódugó vagy •
készülékcsatlakozó használatos 
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A termékhez kapcsolódó 
áthúzott kerekes kuka 
szimbólum azt jelenti, hogy a 
termék a 2002/96/EK európai 
irányelv hatálya alá esik. 
Ne dobja elhasznált termékét 
a háztartási hulladékgy jt be. 
Kérjük, tájékozódjon az elektromos és 
elektronikus hulladékok szelektív gy jtésének 
helyi rendszerér l. Az elhasznált termék 
helyes kezelése csökkenti a környezetre és az 
emberi egészségre gyakorolt esetleges negatív 
hatás mértékét.
A termék akkumulátorai megfelelnek 
a 2006/66/EK európai irányelv 
követelményeinek, ezért ne kezelje ezeket 
háztartási hulladékként. 

A „Pb” vegyjelet tartalmazó, 
áthúzott hulladékgy jt t
ábrázoló matrica azt jelenti, 
hogy az akkumulátorok 
megfelelnek az alábbi 
követelményeknek: 
Kérjük, tájékozódjon az 
akkumulátorok szelektív gy jtésének helyi 
szabályairól. Az elhasználódott akkumulátorok 
megfelel  hulladékkezelése segítséget nyújt 
a környezettel és az emberi egészséggel 
kapcsolatos esetleges negatív következmények 
megel zésében.

Környezetvédelemmel kapcsolatos 
tudnivalók
A termék csomagolása nem tartalmaz 
felesleges csomagolóanyagot. Igyekeztünk 
úgy kialakítani a csomagolást, hogy könnyen 
szétválasztható legyen a következ  három 
anyagra: karton (doboz), polisztirol (véd elem) 
és polietilén (zacskó, véd  habfólia). 
A rendszerben található anyagokat erre 
specializálódott vállalat képes újrafeldolgozni 
és újrahasznosítani. Kérjük, tartsa szem el tt a 
csomagolóanyagok, kimerült akkumulátorok és 
régi készülékek leselejtezésére vonatkozó helyi 
el írásokat. 

Huzamosabb ideig történ  zenehallgatás:
Hosszabb id n át tartó zenehallgatás •
„biztonságos” hanger n is 
halláskárosodást okozhat.
Körültekint en használja a készüléket, •
iktasson be szüneteket.

Tartsa be a következ  tanácsokat a 
fejhallgató használata során.

Ha hosszabb ideig használja, állítsa a •
hanger t mérsékelt szintre.
Ügyeljen arra, hogy a hanger t akkor •
se növelje, amikor hozzászokott a 
hanger höz.
Ne állítsa a hanger t olyan magasra, hogy •
ne hallja a környez  zajokat.
Fokozottan fi gyeljen, vagy egy id re •
kapcsolja ki a készüléket, ha nagyobb 
körültekintést igényl  helyzetben van. Ne 
használja a fejhallgatót motoros járm vön, 
illetve kerékpározás, gördeszkázás stb. 
közben, mert közlekedési balesetet 
okozhat, és sok helyen szabályellenes is.

Figyelmeztetés

Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára 
vonatkozó követelményeinek.
Ez a termék megfelel az alábbi 
direktívák és irányelvek követelményeinek: 
2004/108/EC + 2006/95/EC 
A készülék - a Philips szórakoztató elektronika 
üzletága kifejezett engedélye nélkül történ  - 
bármilyen megváltoztatása vagy módosítása 
semmissé teheti a vásárló termékhasználati 
jogát.

Újrahasznosítás

Ezt a terméket min ségi, 
újrafeldolgozható és 
újrahasznosítható anyagok és 
alkatrészek felhasználásával 
tervezték és készítették.
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A gyártás a Dolby Laboratories 
engedélyével történt. A „Dolby” 
és a double-D jelzés a Dolby 
Laboratories védjegyei. 

A DivX, DivX 
Certifi ed és 
a kapcsolódó 
emblémák a 
DivX, Inc. védjegyei, használatuk licenc alapján 
történik. 

A Windows Media és a 
Windows embléma a Microsoft 
Corporation védjegyei vagy 
bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban 
és/vagy más országokban.

A DVD Micro Theater készüléken a 
következ  címke található:

M
ag

ya
r

HU



6

A készülék a következ  régiókódokkal ellátott 
lemezeket képes lejátszani.

DVD-régiókód  Országok

 Európa

 Oroszország

A doboz tartalma

Ellen rizze és azonosítsa be a csomag tartalmát:
F egység•
Hangszóródoboz x 2•
Távvezérl  (elemmel)•
Audio-video kábel•
MP3 link kábel•
MW-antenna•
Gyors áttekint  útmutató•
Felhasználói kézikönyv•

2 A DVD Micro 
Theater
mozirendszer

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és 
üdvözöljük a Philips világában! A Philips által 
biztosított teljes kör  támogatáshoz regisztrálja 
termékét a www.Philips.com/welcome oldalon.

Bevezetés

A DVD Micro Theater alkalmas:
Videó lejátszására DVD-r l, VCD-r l és •
USB-eszközön tárolt DivX-fájlból.
Hangfelvétel lejátszására hang-CD-r l, •
rádióból, küls  eszközökr l és USB-
eszközön tárolt MP3- és WMA-fájlból.
Fénykép megjelenítésére képlemezr l és •
USB-eszközr l.

A DVD Micro Theater a hanghatások 
többféle beállítását teszi lehet vé, melyek 
digitális hangszabályzással (DSC), dinamikus 
mélyhangkiemeléssel (DBB) gazdagítják a 
hangzást.
A DVD Micro Theater a következ
hanghordozó-formátumokat támogatja:

Az adattábla a rendszer hátoldalán található.

HU
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d DBB 
Dinamikus mélyhangkiemelés be- és •
kikapcsolása.

e
Lejátszás indítása vagy •
szüneteltetése.

f /
Gyorskeresés el re és hátra.•
Hangoljon be egy rádióállomást.•

A f egység áttekintése

a PULL TO OPEN 
A lemeztálca kinyitása illetve •
bezárása.

b STANDBY-ON 
A DVD Micro Theater bekapcsolása, •
készenléti módra vagy Eco készenléti 
állapotra váltás.

c DSC 
 Tárolt hangzás kiválasztása.•
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p SOURCE 
Forrás kiválasztása.•

q Kijelz panel 
Aktuális állapot kijelzése.•

A távvezérl  áttekintése

Navigálás balra-jobbra a lemez •
menüben, illetve a rendszerbeállítás 
menüben
Az id  beállítása.•

g /
Ugrás az el z /következ•
zeneszámra.
Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.•

h
USB-aljzat•

i A kazetta vezérlése
•

A felvétel indítása.
•

Lejátszás indítása..
• /

A kazetta gyors visszatekerése/
tekerése.

•
A lejátszás megállítása vagy a 
kazettafedél kinyitása.

•
A lejátszás vagy felvétel 
szüneteltetése.

j Kazetta gombok fedele 
A kinyitáshoz húzza ki a kazetta •
gombok fedelét

k VOLUME 
Hanger  szabályozása.•

l MP3 LINK 
Küls  audioeszköz csatlakozója.•

m
Lejátszás leállítása vagy program •
törlése.

n CLOCK 
Óra beállítása.•
Lejátszás közben válassza ki a •
megjelenítend  információt.
Az óra megtekintése.•

o PROG 
Rádióállomások beprogramozása.•
Zeneszámok beprogramozása.•
Választás a 12 és a 24 órás formátum •
között.
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l GOTO 
Gyors ugrás lejátszás közben a •
lemeznek egy bizonyos szakaszára.

m SUBTITLE 
Feliratozás kiválasztása •

n ZOOM 
Fénykép vagy videó nagyítása-•
kicsinyítése a TV képerny jén.

o AUDIO 
Hangcsatorna nyelvi beállítása DVD- •
vagy DivX-videónál.
Sztereó, monó-bal vagy monó-jobb •
kimenet közötti választás VCD 
esetén.

p MUTE 
Hangkimenet némítása, illetve •
visszakapcsolása.

q
Lejátszás leállítása vagy program •
törlése.

r VOL +/- 
Hanger  szabályozása.•

s DBB 
Mélyhangkiemelés be- és •
kikapcsolása.

t TIMER /SLEEP 
Elalvási id zít  beállítása.•
Ébresztési id zít  beállítása.•

u DISC MENU 
Lemez menü megnyitása és bezárása.•

v CLOCK/DISPLAY 
Óra beállítása.•
Információ megjelenítése a TV-•
képerny n, lejátszás alatt.

a
A készülék bekapcsolása, illetve •
váltás készenléti vagy Eco készenléti 
üzemmódra.

b Forráskiválasztó gombok ( DISC, USB, 
TUNER, TAPE/MP3 Link )

Forrás kiválasztása.•

c MODE 
Ismétl d  vagy véletlen sorrend•
lejátszási mód kiválasztása.

d SYSTEM MENU 
Rendszerbeállítás menü megnyitása •
és bezárása.

e REPEAT A-B 
Az ismétlend  szakasz kijelölése, •
illetve az ismétlés kikapcsolása

f /
 Gyorskeresés el re és hátra•
Hangoljon be egy rádióállomást.•
Navigálás balra-jobbra a lemez •
menüben, illetve a rendszerbeállítás 
menüben
Az id  beállítása.•

g DSC 
Tárolt hangzás kiválasztása.•

h
Lejátszás indítása vagy •
szüneteltetése.

i /
Ugrás az el z , illetve a következ•
felvételre, fejezetre vagy m sorra.
Tárolt rádiócsatorna kiválasztása.•

j Numeric keypad 0-9 
Egy bizonyos felvétel, fejezet vagy •
m sor kiválasztása.

k PROG/ANGLE 
Rádióállomások beprogramozása.•
DVD-kameraállás kiválasztása.•
Felvétel, fejezet vagy m sorszám •
programozása.
Választás a 12 és a 24 órás formátum •
között.
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3 Illessze be a fekete vezetéket a fekete (-) 
aljzatba. 

4 A bal oldali hangsugárzóhoz, keresse meg 
a ‘LEFT’ jelzés  csatlakozóaljzatokat. 

5 Ismételje meg a 2-3 lépést. 

Audiokábelek csatlakoztatása

Ha más hangeszközb l is akarja hallani a 
hangot, nemcsak a DVD Micro Theater saját 
hangszórójából, akkor válassza ki a megfelel
audiocsatlakozást:

1. Csatlakoztatás koaxiális kábellel•
2. Csatlakoztatás analóg hangkábellel•
3. Fejhallgató csatlakoztatása•

1. Csatlakoztatás koaxiális kábellel

Élvezheti a készülék többcsatornás surround 
hangját, hogyha azt digitális audioeszközre 
vezeti ki.

1 Csatlakozzon koaxiális kábellel (nem 
tartozék) az audioeszköz digitális 
aljzatához.

2. Csatlakoztatás analóg hangkábellel

1 Csatlakozzon audiokábellel (piros és fehér 
dugók) az audioeszköz hangbemenetéhez.

3 Csatlakoztatás

El készületek

1 Terítsen puha szövetet egy kemény, stabil, 
sík felületre. 

2 A készüléket arra helyezze rá. 

3 A csatlakozók fedelét vegye le.

Hangsugárzók csatlakoztatása

Megjegyzés

Helyezze bele teljesen a csatlakozóba a •
hangsugárzóvezeték lecsupaszított szakaszát.
Csak a készülékhez mellékelt hangsugárzókkal •
azonos vagy magasabb impedanciájú hangsugárzókat 
csatlakoztasson. Tekintse át az útmutató M szaki 
adatok cím  fejezetét.

A hangsugárzó-kábelek csatlakoztatásához 
tartsa lenyomva a csatlakozónál található 
pöcköt. Illessze bele teljesen a hangsugárzó-
kábelt. Engedje vissza a pöcköt.

1 A jobb oldali hangsugárzóhoz, 
keresse meg a ‘RIGHT’ jelzés
csatlakozóaljzatokat.

2 Illessze be a vörös vezetéket a vörös (+) 
aljzatba.

HU
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2. Csatlakoztatás kompozit 
videokábellel

1 Csatlakozzon kompozit 
videokábellel (sárga) a TV kompozit 
videobemenetéhez.

3. Csatlakoztatás komponens 
videokábellel

Megjegyzés

A progresszív pásztázású képmin ség csak •
progresszív pásztázású TV csatlakoztatásakor áll 
rendelkezésre.
Nem progresszív pásztázású TV-készüléken nem •
jelenik meg kép.
A TV felhasználói kézikönyvében kell megnézni, •
hogyan kapcsolható be az adott TV-n a progresszív 
pásztázás.

1 Csatlakozzon komponens videokábellel 
(vörös/kék/zöld, nem tartozék) a TV 
komponens videobemenetéhez.

3. Fejhallgató csatlakoztatása

1 A fejhallgatót a  HEADPHONE aljzaton át 
kell csatlakoztatni.

Videokábelek csatlakoztatása

Kiválaszthatja a TV-készülék által támogatott 
legjobb videokapcsolatot.

1. Csatlakoztatás az S-Video aljzathoz •
(hagyományos TV esetén)
2. Csatlakoztatás kompozit CVBS •
videoaljzathoz (hagyományos TV esetén)
3. Csatlakoztatás a komponens •
videoaljzathoz (normál vagy progresszív 
pásztázású TV-készülék esetén)

1. Csatlakoztatás S-Video kábelen

1 Csatlakozzon S-Video kábellel (nem 
tartozék) a TV S-Video bemenetéhez.
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Az MW antenna 
csatlakoztatása

1 Csatlakoztassa a tartozékként mellékelt 
MW antennát az  MW AERIAL 
bemenethez.

Tápellátás létrehozása

Vigyázat

Fennáll a termék károsodásának veszélye! Gy z djön •
meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik-
e a készülék hátoldalán vagy alján feltüntetett 
feszültséggel.
Miel tt csatlakoztatná a váltakozó áramú hálózati •
kábelt, gy z djön meg róla, hogy minden mást 
csatlakoztatott.

1 Csatlakoztassa a hálózati kábelt a fali 
aljzathoz.

HU



13

Megjegyzés

Miel tt megnyomná a távvezérl  funkcióbillenty it, •
a távvezérl vel válassza ki a helyes forrást, ne a 
f egységgel.
Ha hosszabb ideig nem kívánja használni a •
távvezérl t, vegye ki bel le az elemet.

Rádióállomások automatikus 
beállítása

Amikor a DVD Micro Theater el ször kap 
tápfeszültséget, illetve ha nincsenek még 
benne tárolva a rádióállomások, a „Plug and 
Play” funkció automatikusan eltárolja az összes 
fogható rádióállomást.

1 Gondoskodjon a DVD Micro Theater 
tápellátáshoz történ  csatlakoztatásáról.

2 Nyomja meg a(z)   gombot a 
f egységen a beállítás megkezdéséhez.

Megjelenik az [AUTO] (auto) felirat.»

A DVD Micro Theater automatikusan »
eltárolja a megfelel  jeler sséggel
rendelkez  rádióállomásokat.

Ha minden elérhet  rádióállomás »
eltárolásra került, az el beállítás els
rádióadóját kezdi sugározni a rendszer.

Óra beállítása

1 Nyomja meg, és tartsa nyomva a 
CLOCK/DISPLAY gombot, hogy aktiválja 
az órabeállítás funkciót.

Megjelenik a 12 órás vagy a 24 órás »
üzemmód.

2 Nyomja meg ismételten a  PROG gombot, 
hogy a 12, vagy a 24 órás módok közül 
válasszon.

3 A meger sítéshez nyomja meg az 
CLOCK/DISPLAY gombot.

Megjelennek és villogni kezdenek az »
órát jelz  számjegyek.

4 El készületek

Vigyázat

A kezel szerveket csak a jelen felhasználói •
kézikönyvben leírtaknak megfelel en használja.

A fejezetben bemutatott m veleteket a 
megadott sorrendben végezze el.
Ha a Philips vállalat ügyfélszolgálatához fordul, 
szükség lesz a termék típus- és sorozatszámára 
egyaránt. A típus- és sorozatszám a DVD Micro 
Theater hátoldalán van feltüntetve. Írja ide a 
számokat: 
Típusszám __________________________
Gyári szám ___________________________

Távvezérl  felkészítése a 
használatra

Vigyázat

Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol •
h - vagy t zforrásoktól, illetve napfényt l. Az 
akkumulátorokat tilos t zbe dobni.

Az els  használat el tt: 

1 Távolítsa el a véd fület a távvezérl
akkumulátorainak az aktiválásához.

A távvezérl  akkumulátorainak cseréje: 

1 Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.

2 Helyezze be a 1 CR2025 típusú elemet; 
ügyeljen a megfelel  polaritásra (+/-).

3 Zárja be az elemtartó rekeszt.
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Váltás készenléti üzemmódba

1 A DVD Micro Theater készenléti 
üzemmódba kapcsolásához nyomja meg a 

 gombot.
A kijelz egység háttérvilágításának »
er ssége csökken.

Az óra (ha be lett állítva) megjelenik a »
kijelz panelen.

A DVD Micro Theater Eco készenléti állapotra 
váltásához:

1 Készenléti üzemmódban tartsa tovább 2 
másodpercnél tovább a   gombot.

A kijelz panel háttérvilágítása kikapcsol.»

4 Nyomja meg a  /  gombot az óra 
beállításához.

5 A meger sítéshez nyomja meg az 
CLOCK/DISPLAY gombot.

Megjelennek és villogni kezdenek a »
percet jelz  számjegyek.

6 Nyomja meg a  /  gombot a perc 
beállításához.

7 A meger sítéshez nyomja meg az 
CLOCK/DISPLAY gombot.

Tanács

Az óra lejátszás közbeni megtekintéséhez nyomja •
meg ismételten a  CLOCK/DISPLAY gombot, amíg 
az óra meg nem jelenik.

Bekapcsolás

1 Nyomja meg a   gombot.

TV beállítása

1 Kapcsolja be a DVD Micro Theater 
készüléket.

2 A  DISC gombbal válassza ki a 
forráslemezt.

3 Kapcsolja be a TV-t, és válassza ki a 
megfelel  videobemeneti csatornát.

Meg kell jelennie a kék Philips DVD-»
háttérképnek.

Tanács

A TV kézikönyvében megtalálható a videobemenet •
kiválasztásának részletes leírása.

HU
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3 Helyezze be a lemezt úgy, hogy 
nyomtatott oldala felfelé nézzen, majd 
csukja le a fedelet.

Elindul a lejátszás.»

A lejátszás leállításához nyomja meg a  »
 gombot.

Pillanatmegállítás, illetve újraindítás:  »  .

Videolemez esetén a lejátszás mindig a »
legutóbbi leállítás helyét l indul. 

Az elejér l való indításhoz nyomja meg »
a  gombot az üzenet megjelenésekor.

DVD-re vagy CD-re írt MP3 és WMA fájlok 
esetén:

A•  gombbal vagy a mappa 
számának megadásával válasszon 
mappát.
A•  és   gombbal válassza ki a 
m sorszámot, illetve a fájlt.

Lejátszás közben lehet ség van gyorskeresésre 
el re és hátrafelé.

A• /  gombbal válassza meg a 
kívánt sebességet.
A•  gombbal állítsa vissza a normál 
lejátszási sebességet.
A• /  gombbal ugorhat az el z ,
illetve a következ  fejezetre, 
felvételre vagy m sorszámra.

DVD vagy DivX® Ultra lemez esetén 
kiválaszthatja, hogy milyen nyelv  legyen a 
feliratozás.

Lejátszás közben nyomja meg a •
SUBTITLE gombot.

Tanács

Egyes DVD-k esetén a nyelv csak a lemez menüjében •
módosítható. A  DISC MENU feliratú gombbal léphet 
be a lemez menüjébe.

5 Lejátszás

Vigyázat

Fennáll a készülék károsodásának veszélye! Lejátszás •
közben nem szabad a készüléket mozgatni.

Megjegyzés

„INVALID KEY” (érvénytelen m velet) üzenetet •
kapunk, hogyha egy m veletet nem lehet éppen 
akkor végrehajtani az adott lemezen vagy fájlon.

Lemezek lejátszása

Vigyázat

Tilos belenézni a készülékben található lézersugárba.•
Fennáll a termék károsodásának veszélye! Nem •
szabad lemezt lejátszani semmilyen kiegészít vel, 
például stabilizálógy r vel vagy lemezvéd  fóliával. 
Ne er ltesse a lemeztálca m ködését, és a •
lemezeken kívül ne tegyen bele más tárgyakat. 
Ellenkez  esetben a lemezlejátszó meghibásodását 
okozhatja.

Megjegyzés

Egyes lemez-, illetve fájltípusok lejátszásánál lehetnek •
eltérések.
A többmenetes CD-nek csak az els  menetét játssza •
le.
Ez a készülék nem támogatja az MP3PRO •
audioformátumot.
Ha az MP3-m sorszám címe (ID3) vagy az album •
neve különleges karaktert tartalmaz, el fordulhat, 
hogy ezek nem megfelel en jelennek meg a 
kijelz n, mivel a felvev  nem támogatja különleges 
karaktereket.

1 A  DISC gombbal válassza ki a 
forráslemezt.

2 Nyissa fel a lemeztálca fedelét a készülék 
tetején.

M
ag

ya
r

HU



16

Megjegyzés

Az .srt, .smi, .sub, .ssa, .ass kiterjesztés  feliratozási •
fájlokat a rendszer támogatja, de ezek nem jelennek 
meg a fájlnavigációs menüben.
A feliratozási fájl nevének meg kell egyeznie a •
videofájl nevével.

Képek megjelenítése

JPEG-fájlokat diabemutatóként is megtekinthet.

1 Helyezze be a lemezt, illetve 
csatlakoztassa az USB-eszközt.

2 Válassza ki a forrást:
Lemez esetén nyomja meg a  • DISC
gombot.
USB-eszközök esetén nyomja meg az •
USB gombot.

3 Mappa kiválasztásához nyomja meg a  
gombot.

4 A fájl kiválasztásához nyomja meg a  /
gombot.

A diavetítés üzemmódjai

A fényképeket különféle üzemmódú 
diavetítéssel nézheti meg.

1 Nyomja meg többször a  PROG/ANGLE
gombot.

A fénykép elforgatása

1 Megjelenítés alatt elfordíthatja a képet a  
 vagy   gombokkal.

Kazetta lejátszása

Megjegyzés

Kazetta lejátszás és felvétel közben a hangforrás •
megváltoztatása nem lehetséges.

1 A kazetta kiválasztásához nyomja meg a 
TAPE gombot.

Lejátszás USB-eszközr l

Megjegyzés

• Ellen rizze, hogy az USB-eszköz rendelkezik 
támogatott formátumokkal lejátszható 
audiotartalmakkal  (lásd: ‘Tájékoztató az USB-elemek 
lejátszhatóságáról’, 29. oldal) .

1 Csatlakoztassa az eszköz USB kábelét a  
 aljzatba.

2 Nyomja meg a  USB gombot.

3 Mappa kiválasztásához nyomja meg a  
gombot.

4 A fájl kiválasztásához nyomja meg a  /
gombot.

5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a  
 gombot.
A lejátszás leállításához nyomja meg •
a  gombot.
Pillanatmegállítás, illetve újraindítás:  •

 .

DivX-videofájl lejátszása

DivX videofájlokat lejátszhat CD-R/RW 
lemezr l, írható DVD-r l és USB-eszközr l.

1 Helyezzen be egy lemezt vagy 
csatlakoztasson USB-eszközt.

2 Válassza ki a forrást:
Lemez esetén nyomja meg a  • DISC
gombot.
USB-eszközök esetén nyomja meg az •
USB gombot.

3 Válassza ki a lejátszandó fájlt, majd nyomja 
meg az  OK gombot.

A lejátszás leállításához nyomja meg •
a  gombot.
Pillanatmegállítás, illetve újraindítás:  •

 .
A feliratozás nyelvi beállításához •
nyomja meg a  SUBTITLE gombot.

HU
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• [OFF] – kikapcsolja az ismétlési 
üzemmódot

2 A normál lejátszáshoz való visszatéréshez 
nyomja meg többször a  MODE gombot, 
amíg a lejátszási mód elt nik.

Megjegyzés

A véletlen sorrend  lejátszást nem lehet kiválasztani, •
ha beprogramozott zeneszámok lejátszása van 
folyamatban.

A–B ismétlés (DVD, VCD, CD, MP3 és 
WMA)

1 Zene vagy videó lejátszása alatt nyomja 
meg a  REPEAT A-B (A–B ismétlés) 
gombot a kezd pontnál.

2 A végpontnál szintén nyomja meg a 
REPEAT A-B gombot.

A szakasz lejátszása ismétl dni kezd.»

A lejátszás ismétlésének »
megszüntetéséhez nyomja meg ismét a 
REPEAT A-B gombot.

Megjegyzés

A szakasz kezd - és végpontjának egy fejezeten, •
illetve egy m sorszámon belül kell lenne.

Id pont, jelenet vagy m sorszám
keresése

Zenei és videolemez lejátszásakor kiválaszthat 
egy bizonyos jelenetet, m sorszámot vagy 
id pontot.

1 Lejátszás közben nyomja meg a  GOTO
gombot, mire az id pontmez , illetve a 
fejezet- vagy m sorszámmez  megjelenik.

Az id pontmez ben adja meg •
a lejátszási helyet (óra, perc, 
másodperc).
A fejezet- vagy m sorszámmez ben •
adja meg a fejezetet vagy m sorszámot

2 Az el lapon a  PULL TO OPEN felirat 
mellett található fogantyú meghúzásával 
nyissa fel a kazettavezérl  gombokat 
takaró fedelet.

3 A   gomb megnyomásával nyissa ki 
kazettafedelet.

4 A kazettát a nyitott szélével lefelé 
helyezze be, úgy, hogy a szalag teljesen a 
bal oldalra legyen tekerve.

5 A lejátszás megkezdéséhez nyomja meg a  
 gombot.

Pillanatmegállítás, illetve újraindítás:  •
.

El re-hátra gyorscsévélés:  • / .
A lejátszás leállításához nyomja meg •
a  gombot.

Lejátszás vezérlése

Ismételt és véletlenszer  lejátszás

Lejátszás során különféle ismétl  funkciók 
közül választhat. A lejátszás ismétlése opciók a 
lemez típusától függ en változnak.

1 A  MODE gomb többszöri 
megnyomásával válasszon a lejátszási 
üzemmódok közül.
DVD esetén•
• [CHAPTER] – az adott fejezetet 

ismétli
• [TITILE] – az adott felvételt ismétli
• [REP ALL] – a teljes lemezt ismétli
• [SHUF] – véletlen sorrendben 

játssza le a lemezt
• [OFF] – kikapcsolja az ismétlési 

üzemmódot
VCD, MP3, CD és DivX esetén•
• [REP 1] – az adott m sorszámot 

ismétli
• [REP DIR] – az adott mappát ismétli 

(csak MP3-lemez esetén)
• [REP ALL] – a teljes lemezt ismétli
• [SHUF] – véletlen sorrendben 

játssza le a lemezt
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Kameraállás változtatása

Egyes DVD-lemezek tartalmaznak alternatív 
képsorokat, például felvételeket egy másik 
kameraállásból. Ilyen DVD esetén választhat 
a rendelkezésre álló párhuzamos jelenetek 
közül.

1 A  PROG/ANGLE gomb többszöri 
megnyomásával válthat a kameraállások 
között.

Hangcsatorna nyelvi beállítása

DVD, DivX videó és VCD esetén megadhat 
nyelvi beállítást.

1 A lemez lejátszása alatt nyomja meg az 
AUDIO gombot.

Megjelennek a nyelvvel kapcsolatos »
opciók. Ha a lemezen nincs meg a 
nyelvi beállítások szerinti hangcsatorna, 
akkor a lemez nyelvi alapbeállítása lép 
érvénybe.

Megjegyzés

Egyes DVD-k esetén a nyelv csak a lemez menüjében •
módosítható. A  DISC MENU feliratú gombbal léphet 
be a lemez menüjébe.

Kép nagyítása, illetve kicsinyítése

1 Videolejátszás vagy képmegjelenítés alatt 
a ZOOM gomb többszöri megnyomásával 
nagyíthatja és kicsinyítheti a képet.
A nagyított képen való pásztázáshoz •
használja a   és   gombokat.

Lejátszási opciók

Lejátszási adatok megjelenítése

1 Lejátszás közben ismételten nyomja meg a 
CLOCK/DISPLAY gombot más lejátszási 
adatok kiválasztásához.

Programozás

Megjegyzés

Nem lehet képfájlokat és képlemezeket programozni.•

Kedvelt m sorszámok, illetve fejezetek 
lejátszási sorrendjét lehet beprogramozni.

1 Leállított üzemmódból a  PROG/
ANGLE gomb megnyomásával átkerül 
programozási üzemmódba.

2 A menü megfelel  pontját kiválasztva adja 
meg a listára felvenni kívánt m sor/album 
számát.

3 Mikor a program készen áll, a  
gombbal indítsa el a lejátszást.

A program megváltoztatásához •
ismételje meg a fenti lépéseket.
A programot kitörölheti a  •  gomb 
kétszeri megnyomásával.

Program megtekintése

A programot megnézheti.

1 Nyomja meg a   gombot.

2 Nyomja meg a  PROG/ANGLE gombot.
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Rádióállomások kézi 
beprogramozása

Megjegyzés

Legfeljebb 40 el re beállított rádióállomás •
beprogramozására van lehet ség.

1 Hangoljon be egy rádióállomást.

2 A program mód aktiválásához nyomja 
meg a  PROG/ANGLE gombot.

Villogó [PROG] (Program) felirat »
jelenik meg.

3 Nyomja meg a  /  gombot, hogy 
számokat rendeljen (1-t l 40-
ig) a rádióállomásokhoz, majd a 
meger sítéshez nyomja meg a  PROG/
ANGLE gombot.

Megjelenik az állomás el re beállított »
programszáma és a frekvenciája.

4 További állomások beprogramozásához 
ismételje meg a fenti lépéseket.

Megjegyzés

Egy beprogramozott állomás törléséhez tároljon el •
egy másik állomást a helyére.

Tárolt rádiócsatorna 
kiválasztása.

1 Nyomja meg a  /  gombot egy tárolt 
szám kiválasztásához.

Tanács

Helyezze az antennát a TV, VCR vagy más sugárzó •
forrástól a lehet  legmesszebbre..
Az optimális vétel érdekében húzza ki teljesen az •
antennát és állítsa a megfelel  helyzetbe.

6 Rádió hallgatása

Rádióállomások behangolása

1 FM/MW kiválasztásához nyomja meg 
ismételten a  TUNER gombot.

2 Tartsa lenyomva a  /  gombot 2 
másodpercnél hosszabb ideig.

A [SEARCH] (Keresés) felirat »
megjelenik.

Az FM-tuner automatikusan behangol »
egy er sen fogható állomást.

3 Ismételje meg a 2. lépést további 
állomások beállításához.

Gyengén fogható állomás •
behangolásához nyomja meg 
többször a  /  gombot, amíg nem 
találja az optimális vétel helyét.

Rádióállomások önm köd
beprogramozása

Megjegyzés

Legfeljebb 40 el re beállított rádióállomás •
beprogramozására van lehet ség.

1 Hangolási üzemmódban tartsa lenyomva 
a PROG/ANGLE gombot 2 másodpercig, 
ezzel aktiválódik az automatikus 
programbeállítás.

Az [AUTO] felirat megjelenik.»

A készülék a vétel er ssége szerint »
programozza be a fogható állomásokat.

Az els ként beprogramozott »
rádióállomás automatikusan megszólal.
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A lemez egy részletének 
felvétele kazettára.

1 A lemez lejátszása közben nyomja le 
és tartsa nyomva a  /  gombot a 
kereséshez, majd engedje fel a gombot.

Egy m sorszám kiválasztásához •
nyomja meg a  /  gombot.

2 Nyomja meg a   gombot a lemez 
lejátszásának szüneteltetéséhez..

3 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a  
 gombot.

A lemez lejátszása automatikusan »
elindul.

A felvétel szüneteltetéséhez nyomja •
meg a   gombot. A folytatáshoz 
nyomja meg a gombot ismét..
A felvétel leállításához nyomja meg a •

 gombot.

Felvétel rádióból kazettára.

1 Keresse meg a kívánt rádióállomást .

2 Az el lapon a  PULL TO OPEN felirat 
mellett található fogantyú meghúzásával 
nyissa ki a kazettavezérl  gombokat 
takaró fedelet.

3 A   gomb megnyomásával nyissa ki 
kazettafedelet.

4 Helyezzen be egy kazettát.

5 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a  
 gombot.

A felvétel szüneteltetéséhez nyomja •
meg a   gombot. A folytatáshoz 
nyomja meg a gombot ismét..
A felvétel leállításához nyomja meg a •

 gombot. 

7 Felvétel

Megjegyzés

A felvételhez kizárólag “Normal” (IEC-típusú) •
kazettákat használjon, amelyeknek az írásvédettséget 
biztosító kis fülek nincsenek kitörve.

Tanács

Kazetta lejátszás és felvétel közben a hangforrás •
megváltoztatása nem lehetséges.
A legjobb felvételi szint beállítása automatikusan •
történik. A hanger  és a hangeffekt változtatása nincs 
hatással a felvételre.

Megjegyzés

A felvett hang min sége különbözhet a forrástól és •
kazettától függ en.

Automatikus felvétel CD-r l
kazettára

1 A  DISC gombbal válassza ki a 
forráslemezt.

2 Helyezzen be egy lemezt.

3 Az el lapon a  PULL TO OPEN felirat 
mellett található fogantyú meghúzásával 
nyissa ki a kazettavezérl  gombokat 
takaró fedelet.

4 A   gomb megnyomásával nyissa ki 
kazettafedelet.

5 Helyezzen be egy kazettát.

6 A felvétel megkezdéséhez nyomja meg a  
 gombot.

A lejátszás automatikusan a lemez »
elejér l indul.

A felvétel pillanatmegállításához, •
illetve újraindításához nyomja meg a  

 gombot. 
A felvétel leállításához nyomja meg •
a  gombot. 
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Mélyhangkiemelés

1 Lejátszás közben nyomja meg a  DBB
gombot a dinamikus mélyhangkiemelés 
be- és kikapcsolásához.

Ha a DBB (dinamikus »
mélyhangkiemelés) be van kapcsolva, a 
DBB megjelenik.

Hang némítása

1 Lejátszás közben a  MUTE gomb 
megnyomásával némíthatja a hangot vagy 
szüntetheti meg a némítást.

8 Hangbeállítás

Hanger  állítása

1 Lejátszás közben a  VOL +/- gombot 
megnyomva növelheti/csökkentheti a 
hanger t.

El re beállított hangzás 
kiválasztása

1 Lejátszás közben a  DSC gomb többszöri 
lenyomásával választhat a következ
lehet ségek közül:

[POP] (pop)•
[JAZZ] (jazz)•
[CLASSIC] (klasszikus)•
[ROCK] (rock)•
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1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [SYSTEM SETUP]
(rendszerbeállítás),  [DEFAULT]
(alapértelmezett), majd nyomja meg a  
gombot.

3 Válassza a  [RESTORE] (visszaállítás) 
opciót, majd nyomja meg az  OK gombot.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

Lejátszási beállítások

Nyelvi beállítás

Megjegyzés

Ha a lemezen nincs meg a nyelvi beállítások szerinti •
hangcsatorna, akkor a lemez nyelvi alapbeállítása lép 
érvénybe.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [LANGUAGE SETUP]
(nyelvi beállítás). 

3 Válasszon egyet a következ  beállítási 
lehet ségek közül, majd nyomja meg a  
gombot.
• [AUDIO LANG] (nyelvi beállítás)

Adja meg, milyen nyelvi beállítást 
részesít el nyben DVD-lejátszásnál.

• [SUBTITLE LANG] (feliratozás 
nyelvi beállítása)
Adja meg, milyen nyelvi beállítást 
részesít el nyben DVD-lejátszás 
feliratozásánál.

• [OSD LANGUAGE] (OSD kijelz
nyelvi beállítása)
Adja meg, milyen nyelvi beállítást 
részesít el nyben a TV-képerny n
megjelenítend  üzeneteknél.

• [DIVX LANG] (DivX nyelvi 
beállítása)
Adja meg, milyen nyelvi beállítást 
részesít el nyben DivX videó 
feliratozásánál.

9 Beállítások 
módosítása

Rendszerbeállítások

A rendszermenü nyelvének 
módosítása

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [LANGUAGE SETUP]
(nyelvi beállítás),  [MENULANG] (menü 
nyelvi beállítása), majd nyomja meg a  
gombot.

3 Válasszon a kínálatból, majd nyomja meg 
az  OK gombot.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

Képerny kímél  beállítása

A képerny kímél  megel zi a TV-képerny
hosszan kitartott állókép okozta károsodását.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.
Megjelenik a rendszerbeállítás menü.»

2 Válassza, hogy  [SYSTEM SETUP]
(rendszerbeállítás),  [SCREEN SAVER]
(képerny kímél ), majd nyomja meg a  
gombot.

3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az 
OK gombot.
• [ON] (be)

A képerny kímél  engedélyezése.
• [OFF ] (ki)

A képerny kímél  kikapcsolása.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

Alapértelmezett beállítások 
visszaállítása

Minden opciót és egyéni beállítást visszaállíthat 
a gyári alapbeállításra.
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• [AUTO] (automatikus)
 Több színrendszer  TV esetén.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

DVD-lejátszás korlátozása

Egyes DVD-lemezek, illetve azoknak egyes 
jelenetei néz i korhatár-információval 
lehetnek ellátva. A lejátszás korlátozásával 
megakadályozhatja bizonyos korhatár feletti 
jelenetek lejátszását.

Megjegyzés

A VCD-, SVCD- és a CD-lemezek nem hordoznak •
korhatár-információt, ezért a korlátozás ezeknél nem 
m ködik. Egyes DVD-k, bár borítójukon szerepel a 
korhatár, korhatár-információt mégsem tartalmaznak. 
A lejátszás korlátozása az ilyen DVD esetén nem 
m ködik.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [SYSTEM SETUP]
(rendszerbeállítás),  [RATING] (korhatár), 
majd nyomja meg a   gombot.

3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az 
OK gombot.

A beállítottnál magasabb korhatárú »
DVD-ket csak akkor lehet lejátszani, 
ha beírja a négyjegy  titkos kódot, és 
magasabb korhatárt állít be.

» [1 KID SAFE]

Gyermekeknek is ajánlott.

» [2 G]

Korhatár nélkül megtekinthet .

» [3 PG]

Szül i felügyelettel ajánlott.

» [4 PG13]

13 éven aluliak számára nem ajánlott. 
Szül i felügyelettel ajánlott.

» [5 PG-R], [6 R]

17 éven aluliak számára nem ajánlott 
a megtekintés, illetve csak szül  vagy 
feln tt felügyeletével engedélyezett.

4 Válasszon a lehet ségek közül, majd 
nyomja meg az  OK gombot.

5 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

Válassza ki a TV típusát.

A TV-formátum - a csatlakoztatott TV-
készülék típusától függ en - a képoldalarányt 
határozza meg.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [VIDEO SETUP]
(videobeállítás),  [TV DISPLAY] (TV-
képerny ), majd nyomja meg a  
gombot.

3 Válasszon a lehet ségek közül, majd 
nyomja meg az  OK gombot.
• [4:3PS]

4:3 képarányú TV-nél: teljes 
magasságú megjelenítés, a képszéle 
kétoldalt levágódik.

• [4:3LB]
4:3 képarányú TV-nél: szélesvásznú 
megjelenítés, a képerny  alsó és fels
szélén vastag fekete csíkkal

• [16:9]
Szélesképerny s TV-nél: 16:9 képarányú 
megjelenítés.

Válassza ki a TV-rendszert.

Válassza ki a csatlakoztatott TV-nek megfelel
színrendszert. 

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 A  [SYSTEM SETUP] (rendszerbeállítás), 
a [TV SYSTEM] (képerny kímél )
kiválasztása után nyomja meg a  
gombot.

3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az 
OK gombot.
• [NTSC]

NTSC színrendszer  TV-készülék 
esetén. 

• [PAL]
PAL színrendszer  TV-készülék 
esetén.
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DivX VOD regisztrációs kódjára. További 
információért és utasításokért látogasson el a 
www.divx.com/vod weboldalra.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [SYSTEM SETUP]
(rendszerbeállítás),  [DIVX[R] VOD], majd 
nyomja meg a   gombot.

Megjelenik a DivX regisztrációs kód. »

3 Jegyezze fel a kódot, hogy kés bb 
felhasználhassa.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

Megjegyzés

A DivX® VOD-ról letöltött fi lmek csak ezen a •
készüléken játszhatóak le.

Videobeállítások

Videojel kiválasztása

Választhat videokimenetet a monitor vagy TV 
számára.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [VIDEO SETUP]
(videobeállítás),  [COMPONENT]
(komponens), majd nyomja meg a  
gombot.

3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az 
OK gombot.
• [S-VIDEO]

Ezt S-Video kapcsolat esetén 
válassza. 

• [YUV]
Ezt a komponens videokapcsolat 
esetén válassza.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

» [7 NC-17]

17 éven aluliak számára nem ajánlott.

» [8 ADULT]

Csak feln tteknek. Képi szexualitást, 
er szakos jeleneteket és durva 
beszédet tartalmaz.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

A szül i felügyelet kódjának 
megváltoztatása

A titkos kóddal korlátozni tudja egyes lemezek 
lejátszását.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [SYSTEM SETUP]
(rendszerbeállítás),  [PASSWORD] (titkos 
kód), majd nyomja meg a   gombot.

3 A  Numeric keypad 0-9 számbillenty kkel 
adjon meg egy négy számjegy  titkos 
kódot, majd nyomja meg az  OK gombot.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

Megjegyzés

A gyárilag beállított titkos kód (1234) az új kód •
beállítása után is érvényes marad.

DIVX VOD regisztrációs kód 
megtekintése

A DivX a DivX, Inc. által fejlesztett népszer
médiatechnológia. A DivX médiafájlok 
tömörített videotartalommal rendelkeznek, 
amelyek kiváló képmin ség ek, viszonylag kis 
méret mellett. A DivX fájlok tartalmazhatnak 
további médiafunkciókat, mint a menük, 
feliratok és egyéb audió m sorszámok. A 
DivX VOD (Video on Demand; igény szerinti 
videolejátszás) szolgáltatás keretében számos 
DivX médiafájlt letölthet online, DivX videókat 
kölcsönözhet és vásárolhat meg. A szolgáltatás 
igénybevételéhez szükség van a készülék 
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Audiobeállítások

Digitális kimenet kiválasztása

Válassza ki a készülék COAXIAL (DIGITAL 
AUDIO) aljzatán át csatlakozó audio-video 
eszköznek megfelel  beállítást.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [AUDIO SETUP]
(audiobeállítás),  [DIGITAL OUT] (digitális 
kimenet), majd nyomja meg a   gombot.

3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az 
OK gombot.
• [DIGITAL/OFF] (digitális 

– kikapcsolt)
Ezt válassza, ha ki akarja kapcsolni a 
digitális kimenetet.

• [DIGITAL/RAW]
 Ezt válassza, ha többcsatornás 
dekóder vagy vev  eszközt 
csatlakoztat.

• [DIGITAL/PCM]
Ezt válassza, ha a csatlakoztatott 
eszköz nem dekódol többcsatornás 
hangot.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

Hanglekeverés kiválasztása

Dolby Digital formátumban rögzített 
DVD lejátszása esetén, válassza a hang két 
csatornára történ  lekeverésének opcióját.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [AUDIO SETUP]
(audiobeállítás),  [DOWNMIX]
(lekeverés), majd nyomja meg a  
gombot.

3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az 
OK gombot.
• [LT/RT]

Ezt akkor válassza, ha a készülékhez 
Dolby Pro Logic dekóder csatlakozik.

• [STEREO] (sztereó)
Ezt akkor válassza, ha a kimenet csak 
a két elüls  hangszóróból ad hangot. 

Progresszív pásztázás bekapcsolása

A progresszív pásztázás jobb képmin séget 
biztosít.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [VIDEO SETUP]
(videobeállítás),  [TV MODE] (TV 
üzemmódja), majd nyomja meg a  
gombot.

3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az 
OK gombot.
• [P-SCAN]

Ezt progresszív pásztázást támogató 
TV esetén kapcsolja be.

• [INTERLACE] (váltott soros)
Ezt progresszív pásztázást nem 
támogató TV esetén kapcsolja be.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

Képmin ség beállítása

DVD lejátszása alatt javíthatja a képmin séget 
a fényer , a kontraszt, a színezet és a 
telítettség változtatásával.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [TV MODE] (TV 
üzemmódja).

3 Válasszon egyet a következ  beállítási 
lehet ségek közül, majd nyomja meg a  
gombot.
• [BRIGHTNESS] (fényer )

Változtassa a fényer t.
• [CONTRAST] (kontraszt)

Változtassa a kontrasztot.
• [HUE] (színezet)

Változtassa a színezetet.
• [SATURATION] (színtelítettség)

Változtassa a színek telítettségét.

4 A   gombokkal változtassa az értéket, 
majd nyomja meg az  OK gombot.

5 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.
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4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

Éjszakai mód engedélyezése

[NIGHT MODE]
A nagy hangerej  részeket halkítja, a kis 
hangerej  részek hangerejét pedig növeli, így 
anélkül nézet kis hanger n DVD-fi lmeket, 
hogy másokat zavarna.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [AUDIO SETUP]
(audiobeállítás), [ NIGHT MODE]
(éjszakai üzemmód), majd nyomja meg a  

 gombot.

3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az 
OK gombot.
• [ON] (be)

Élvezze a csendes éjszakai 
üzemmódot.

• [OFF] (ki)
Kiválasztásával a surround hangzás 
teljes dinamikai skáláját élvezheti.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

Teremhangzás üzemmód bekapcsolása

A 3D feldolgozás segítségével két hangszóró 
magában is virtuális surround hangélményt tud 
nyújtani .

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [AUDIO SETUP]
(audiobeállítás),  [3D PROCESSING]
(3D feldolgozás), majd nyomja meg a  
gombot.

3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az 
OK gombot.
• [OFF] (kikapcsolt),  [CONCERT]

(koncertterem),  [CHURCH]
(templom),  [PASSIVE] (passzív), 
[WIDE] (széles) vagy [ LIVE] (él )

4 A kilépéshez nyomja meg az  SYSTEM 
MENU gombot.

Mintavételezési frekvencia 
megválasztása

Megválaszthatja a lineáris impulzus-
kódmodulációs (LPCM) kimeneti 
mintavételezési frekvenciát. Minél magasabb 
a mintavételezési frekvencia, annál jobb a 
hangmin ség.

1 Nyomja meg a  SYSTEM MENU gombot.

2 Válassza, hogy  [AUDIO SETUP]
(audiobeállítás), [ LPCM] , majd nyomja 
meg a   gombot.

3 Válassza az egyiket, majd nyomja meg az 
OK gombot.

[• 48K]
A 48 kHz-es mintavételezési 
frekvenciával készült lemezekhez.
[• 96K]
A 96 kHz-es mintavételezési 
frekvenciával készült lemezekhez.
[• 192K]
 A 192 kHz-es mintavételezési 
frekvenciával készült lemezekhez.

HU



27

Megjegyzés

A riasztási id zítés nem áll rendelkezésre MP3 LINK •
üzemmódban.
Ha a DISC/USB a kiválasztott forrás és a zeneszám •
nem játszható le, a rádió automatikusan bekapcsol.

Elalvási id zít  beállítása

A DVD Micro Theater a beállított id  elteltével 
automatikusan készenléti üzemmódba 
kapcsolhat.

1 A DVD Micro Theater bekapcsolt 
állapotában nyomja meg többször a 
SLEEP gombot a kívánt id tartam 
(percekben való) kiválasztásához.

Ha az elalváskapcsoló aktiválva van a »
kijelz n a következ  jelenik meg:  .

Az elalváskapcsoló kikapcsolásához.

1 Nyomja meg a  SLEEP gombot többször, 
míg végül az  [OFF] (kikapcsolva) jelzés 
jelenik meg.

Ha az elalváskapcsoló nincs »
bekapcsolva, a   jelzés elt nik a 
kijelz r l.

Küls  hangforrás hallgatása

A DVD Micro Theater segítségével egy küls
audioeszközr l is hallgathat zenét.

1 Kösse össze 3,5 mm-es hangkábellel (nem 
tartozék) az  MP3 LINK feliratú aljzatot és 
a küls  eszköz audiokimenetét.

2 Nyomja meg a következ t:  MP3 Link.

3 Szolgáltasson hangot az eszközzel (az 
eszköz felhasználói kézikönyve szerint).

10 Egyéb jellemz k

Ébresztési id zít  beállítása

A készülék használható ébreszt óraként is. 
A DISC, TUNER vagy USB el re megadott 
id ponthoz kötött lejátszása kiválasztható.

1 A lemez lejátszása automatikusan az 
elejér l indul.

2 Készenléti módban nyomja meg és tartsa 
lenyomva a  TIMER gombot.

3 Nyomja meg a  DISC , TUNER vagy a 
USB gombot egy forrás kiválasztásához.

4 A meger sítéshez nyomja meg az  TIMER
gombot.

Megjelennek és villogni kezdenek az »
órát jelz  számjegyek.

5 Nyomja meg a  /  gombot az óra 
beállításához.

6 A meger sítéshez nyomja meg az  TIMER
gombot.

Megjelennek és villogni kezdenek a »
percet jelz  számjegyek.

7 Nyomja meg a  /  gombot a perc 
beállításához.

8 A meger sítéshez nyomja meg az  TIMER
gombot.

Az id zít  be van állítva és aktiválva »
van.

A riasztási id zítés be- és 
kikapcsolása.

1 Nyomja meg ismételten a  TIMER gombot 
az id zít  be- és kikapcsolásához.

Ha az id zít  be van kapcsolva a »
kijelz  a következ  mutatja:  .

Ha az id zít  nincs bekapcsolva, az  »
elt nik a kijelz r l.
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Teljes harmonikus 
torzítás

< 0,1% (1 kHz)

Csatornaszétválasztó  40 dB minimum (1 kHz)
H/Z arány  >65 dBA

[Hangolóegység]
Hangolási 
tartomány

FM: 87.5–108 MHz; MW: 
531–1602 kHz

Hangolórács  50 kHz (FM); 9 kHz (MW)

FM
Érzékenység
 - Mono, 26 dB H/Z arány
 - Sztereó, 46 dB H/Z arány

< 22 dBf
< 43 dBf

Keresési szelektivitás  >28 dBf
Teljes harmonikus torzítás  < 3%
Jel-zaj arány  > 55 dB

Kazettás egység
Frekvenciaátvitel
 - Normál kazetta (I-es típus)  125 - 8000 Hz 

(8 dB)
Jel/zajszint arány
 - Normál kazetta (I-es típus)  40 dBA
Hangmagasság ingadozás  <0,4% JIS

Hangsugárzók
Hangsugárzó impedanciája  4 Ohm
Hangsugárzó-meghajtó  3,5”-es 

mélynyomó
Érzékenység  > 82 dB / m / W

11 Termékinformá-
ció

Megjegyzés

A termékinformáció el zetes bejelentés nélkül •
módosítható.

Termékjellemz k

Er sít
Névleges kimen
teljesítmény

2X5 W RMS

Frekvenciaátvitel  60 - 16 kHz, ±3 dB
Jel-zaj arány  > 65 dB
AUX bemenet  0,5 V RMS 20 kOhm

Lemez
Lézertípus  Félvezet
Lemezátmér 12 cm / 8 cm
Videodekódolás  MPEG-2 / MPEG-1
Video DAC  10 bit
Jelrendszer  PAL/NTSC
Videoformátum  4:3 / 16:9
Video H/Z  56 dB (minimum)
kompozit 
videokimenet

1,0 Vp-p, 75 ohm

S-Video kimenet  Y: 1,0 Vp-p, 75 ohm
C: 0,286 Vp-p, 75 ohm

Audio DAC  24 bit / 96 kHz
Teljes harmonikus 
torzítás

1%

Frekvenciaátvitel  4 Hz - 20 kHz (44,1kHz)
4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
4 Hz - 44 kHz (96 kHz)

Digitális kimenet  SPDIF (Sony Philips 
digitális interfész) 
koaxiális
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Unicode UTF8-kódolású fájlnév •
(maximális hosszúság: 128 bájt) 

Nem támogatott formátumok:
Üres albumok: az üres albumok olyan •
albumok, amelyek nem tartalmaznak 
MP3/WMA-fájlokat. Ezek nem jelennek 
meg a készülék kijelz jén.
A készülék fi gyelmen kívül hagyja a •
nem támogatott formátumú fájlokat. 
Figyelmen kívül hagyja és nem játssza 
le például a .doc kiterjesztés  Word 
dokumentumokat, illetve a .dlf 
kiterjesztés  MP3 fájlokat 
AAC, WAV és PCM hangfájlok•
DRM-védelemmel ellátott WMA-fájlok •
(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
Veszteség nélkül tömörített formátumú •
WMA-fájlok

Támogatott MP3-
lemezformátumok

ISO9660, Joliet•
Címhosszúság legfeljebb: 512 karakter (a •
fájlnév hosszúságától függ en)
Maximális albumszám: 255•
Támogatott mintavételi frekvenciák: 32 •
kHz / 44,1 kHz / 48 kHz
Támogatott bitsebességek: 32~256 •
(kbps), változtatható bitsebességek

Általános információk
Tápfeszültség  220- 230 V, 50 Hz
Teljesítményfelvétel  20 W
Készenléti 
teljesítményfelvétel

< 4 W

Eco készenléti 
üzemmód 
teljesítményfelvétele

< 2 W

USB Direct  2.0 / 1.1 verzió
Méretek 
 - F egység 

(sz x ma x mé)
 - Hangsugárzódoboz 

(sz x ma x mé)

147 x 231 x 209 mm

134 x 233 x 153 mm

Tömeg
 - Csomagolással
 - F egység
 - Hangsugárzódoboz

4,75 kg
1,95 kg
2 x 1,2 kg

Tájékoztató az USB-elemek 
lejátszhatóságáról

Kompatibilis USB-eszközök:
USB fl ash-memória (USB 2.0 vagy USB •
1.1)
USB fl ash-lejátszók (USB 2.0 vagy USB1.1)•
Memóriakártyák (a DVD Micro Theater •
készülékkel való használhathoz egy 
további kártyaolvasó szükséges) 

Támogatott formátumok:
FAT12, FAT16 és FAT32 USB vagy •
memória fájlformátum (szektorméret: 512 
bájt)
MP3 átviteli sebesség (adatsebesség): 32-•
320 kb/s és változó átviteli sebesség
WMA 9-es és korábbi változat•
Könyvtárak egymásba ágyazottsági szintje: •
legfeljebb 8
Albumok / mappák száma: legfeljebb 99•
Zeneszámok / felvételek száma: legfeljebb •
999
ID3 tag címke 2.0-ás és újabb változat•
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Nem m ködik a távvezérl
Miel tt megnyomna bármilyen •
funkcióbillenty t, a távvezérl vel válassza 
ki a helyes forrást, ne a f egységgel.
Csökkentse a távirányító és a DVD Micro •
Theater közötti távolságot.
Helyezze be az elemet; ügyeljen a helyes •
polaritásra (+/- jelzések).
Cserélje ki az elemet.•
Irányítsa a távvezérl t közvetlenül a DVD •
Micro Theater érzékel jére (a készülék 
el lapján található).

A DVD Micro Theater nem észlel lemezt
Helyezzen be egy lemezt.•
Ellen rizze, hogy nem lett-e lefelé •
behelyezve a lemez.
Várjon, míg a lencsér l elpárolog a •
kicsapódott nedvesség.
Cserélje ki vagy tisztítsa meg a lemezt.•
Használjon véglegesített CD-lemezt vagy •
megfelel  formátumú lemezt.

A DVD-lejátszó nem reagál a 
gombnyomásokra.

Húzzuk ki a tápkábel dugóját, majd •
csatlakoztassuk ismét.

Nem jelenik meg a kiválasztott m veletnek 
megfelel  kép.

Ellen rizze az készülék csatlakoztatását.•
A bemeneti eszköznek megfelel  m velet •
gombját nyomja meg.

Nem lehet felvenni vagy lejátszani.
Tisztítsa meg a kazettás egység •
alkatrészeit.
Csak NORMAL kazettát használjon.•
Ragassza le egy darab ragasztószalaggal az •
írásvédelem céljából kitört pöcök helyét.

A DVD feliratozásának vagy hangjának nyelvi 
beállítása nem módosítható lejátszás közben.

Nincs rögzítve a DVD-n többnyelv•
hangsáv vagy feliratozás.
A hangsáv vagy felirat megváltoztatását a •
DVD nem engedélyezi.

12 Hibaelhárítás

Vigyázat

A DVD Micro Theater borítását megbontani tilos. •

Ne próbálja önállóan javítani a készüléket, mert 
ezzel a garancia érvényét veszíti. 
Ha a DVD Micro Theater használata során 
problémákba ütközik, nézze át az alábbi 
pontokat, miel tt szakemberhez fordulna. Ha 
a probléma továbbra is fennáll, látogasson 
el a Philips weboldalára (www.Philips.com/
support). Amikor felveszi a kapcsolatot a Philips, 
képviseletével, tartózkodjon a DVD Micro 
Theater közelében, és  készítse el  a készülék 
típus- és sorozatszámát .

Nincs áram
Gy z djön meg arról, hogy a DVD Micro •
Theater tápkábele megfelel en van-e 
csatlakoztatva.
Ellen rizze, hogy van-e feszültség a fali •
aljzatban.
A DVD Micro Theater •
energiatakarékossági okok miatt 
automatikusan készenléti üzemmódba 
kapcsol a lemez/USB lejátszás befejezését 
követ  15 perc után, amennyiben a 
felhasználó nem használja a vezérl t.

Nincs hang vagy torz a hang
Állítsa be a hanger szintet•
Csatlakoztassa le a fejhallgatót.•
Ellen rizze, hogy a hangsugárzók •
megfelel en csatlakoznak-e.
Ellen rizze, hogy árnyékolva vannak-e a •
hangsugárzó lecsupaszított vezetékei.

Felcserél dött a bal és a jobb kimenet
Ellen rizze a hangsugárzók csatlakozását •
és helyét.

A DVD Micro Theater nem reagál
Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a •
hálózati csatlakozódugót, majd kapcsolja 
be ismét a rendszert.
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Az USB-eszközön található egyes fájlok nem 
játszhatók le

Az USB-eszközön található mappák vagy •
fájlok száma meghaladja az el írt értéket. 
Ez nem utal meghibásodásra.
A fájlok formátuma nem támogatott.•

Az USB-eszköz nem támogatott
Az USB-eszköz és a DVD Micro Theater •
nem kompatibilisek. Próbálkozzon másik 
eszközzel.

Rossz min ség  rádióvétel
Növelje a távolságot a DVD Micro •
Theater és a TV vagy a videorekorder 
között.
Húzza ki teljesen az FM-antennát.•

Az id zít  nem m ködik
Állítsa be helyesen az órát.•
Kapcsolja be az id zít t.•

Kitörl dött az óra vagy az id zít  beállítása
Megszakadt a tápellátás vagy ki lett húzva •
a hálózati kábel. 
Állítsa alaphelyzetbe az órát vagy az •
id zít t.
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D
Digitális hang
A digitális hang számértékké alakított hangjel. 
A digitális hangot több csatornán keresztül 
lehet átvinni. Az analóg hangot csak két 
csatornán keresztül lehet átvinni.

DivX®
A DivX®-kodek a DivX® Networks, 
Inc. szabadalmaztatott MPEG-4 alapú 
videotömörítési eljárása. Lecsökkenheti a 
videofájl méretét, mégis kiválóan meg rzi a 
képmin ségét. 

Dolby Digital
A Dolby Laboratories által fejlesztett térhatású 
hangrendszer, amely akár hatcsatornás digitális 
hangcsatornát is tartalmazhat (bal és jobb 
oldali els  sugárzó, térhatású bal és jobb oldali 
sugárzó, közép- és mélysugárzó).

F
Fejezet
Egy DVD-lemezen a cím alá tartozó képekb l
vagy zenéb l álló rész. Egy címhez több 
fejezet tartozik. Minden egyes fejezetnek van 
fejezetszáma, amely segítségével egy bizonyos 
fejezet megtalálható.

J
JPEG
Nagyon elterjedt digitális állókép-formátum. 
A Joint Photographic Expert Group által 
ajánlott állókép-tömörítési rendszer, mely a 
magas tömörítési arány ellenére csak csekély 
képmin ség-romlást eredményez. A fájlok a 
.jpg vagy .jpeg kiterjesztésr l ismerhet k fel.

13 Szójegyzék

A
Analóg hang
Nem digitalizált hang. Az analóg hang az 
AUDIO LEFT/RIGHT csatlakozók révén 
használható. A piros és a fehér kimeneten 
keresztül a hang két csatornán, a bal és a jobb 
oldalin keresztül halad.

AUDIO OUT foglalatok
Piros és fehér foglalatok, amelyeken keresztül 
a hang más rendszerekbe (TV, Hi-Fi stb.) 
továbbítható.

B
Bitsebesség
A bitsebesség az egységnyi id  alatt átvitt 
vagy feldolgozott bitek számát adja meg. A 
bitsebességet általában a bitek többszörösének 
másodpercenkénti mennyiségével mérik 
(kilobit/másodperc: kb/s). A bitsebesség 
kifejezés az adatátviteli sebesség szinonímiája 
(vagy egyszer en az adatsebességé). 

C
Cím
Kereskedelmi forgalomba kerül , fi lmet vagy 
zenei produkciót tartalmazó DVD-lemezek 
esetén ez a leghosszabb rész. Minden címhez 
tartozik egy sorszám, így a kívánt címek 
könnyen azonosíthatók.
Felvételek rögzítésekor a felvételek címként 
kerülnek tárolásra. A rögzítési beállításoktól 
függ en a rögzített címek több fejezetet is 
tartalmazhatnak.
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K
Képméretarány
A képméretarány a TV-képerny k hosszának 
és magasságának arányát jelenti. Egy 
szabványos TV esetén ez az arány 4:3, míg 
egy nagyfelbontású vagy szélesképerny s TV 
esetén 16:9. A postaláda (letter box) opció 
lehet vé teszi, hogy széles perspektívájú 
képet szabvány 4:3 képarányú képerny n
tekinthessen meg. 

Korhatár beállítása
A DVD-nek az a tulajdonsága, hogy korlátozni 
tudja a lejátszást életkor alapján az egyes 
országokban érvényes szabályok szerint. A 
korlátozás lemezenként eltér . Bekapcsolt 
állapotban, korlátozza a lejátszást, ha a 
DVD korhatára magasabb a felhasználó által 
beállított szintnél.

L
Lemez menü
Egy képerny , ahol a DVD-lemezen található 
képek, hangok, feliratok, kameraállások stb. 
kiválasztása végezhet  el.

M
MP3
Hangadat-tömörítésre kifejlesztett 
fájlformátum. Az MP3 a Motion Picture 
Experts Group 1 (vagy MPEG-1) Audio Layer 
3 rövidítése. Az MP3 formátum használatával 
egy írható vagy újraírható CD-lemez tízszer 
annyi hanginformáció tárolására képes, mint a 
hagyományos hangformátum esetén. 

P
PBC
Lejátszásvezérlés. Olyan rendszer, melynek 
segítségével a Video-CD/Super VCD a 
lemezre rögzített, képerny n megjelen
menük segítségével navigálható. Használatával 
élvezheti az interaktív lejátszást és keresést.

PCM
Pulse Code Modulation. Digitális hangkódolási 
rendszer.

R
Régiókód
Régiókezel  rendszer, amely csak az adott 
régióban engedi lejátszani a lemezeket. Ez 
a készülék csak kompatibilis régiókóddal 
rendelkez  lemezeket játszik le. A készülék 
régiókódja a termék címkéjén található. Egyes 
lemezek több régióval is (vagy MINDEN 
régióval) kompatibilisek.

S
S-Video
Analóg videocsatlakozás. Kiváló képmin séget 
biztosít azáltal, hogy a fénys r ségi és a 
színinformációkat tartalmazó jeleket külön 
küldi a csatlakoztatott készülékre. Az S-Video 
csak akkor használható, ha a TV-készülék 
rendelkezik S-Video bemenettel.

Surround
Realisztikus három dimenziós hangtereket 
létrehozó rendszer. Általában a hallgató köré 
elhelyezett több hangszóróval valósítható meg.

T
Többcsatornás
A DVD-formátum használatakor általában 
egy hangsáv egy hangtérnek felel meg. A 
többcsatornás struktúra esetén a hangsávok 
három vagy több csatornán szólalnak meg.

V
VIDEO OUT kimenet
Sárga aljzat, amely a DVD-jelet a TV-
készülékre küldi.
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MAGYARORSZÁG

Min ségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett 
forgalombahozó vállalat a 2/1984. (III.10.) 
BkM-IpM együttes rendelet értelmében 
tanúsítja, hogy ezen készülék megfelel a 
m szaki adatokban megadott értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüléket –

beleértve a hálózati csatlakozót is – csak

szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki a

készüléket es nek vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 
hónap garanciát vállal.

Névleges feszültség ......................... 220 - 230V
Névleges frekvencia .......................................50Hz

Teljesítmény
maximális ....................................................... 20 W
névleges ......................................................... <4 W
készenléti állapotban .............................. <2 W

Érintésvédelmi osztály II.

Tömeg .............................................................. 4.35 kg

Befoglaló méretek
szélesség  .................................................147 mm
magasság ..................................................231 mm
mélység .....................................................209 mm

Rádiórész vételi tartomány
URH............................................87,5 – 108,0 MHz

Er sít  rész
Kimeneti teljesítmény ...................2 x 5W RMS
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