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México
Es necesario que lea cuidadosamente su instructivo de
manejo.

No abrir, riesgo de choque eléctrico

Verifique que el voltaje de alimentación
sea el requerido para su aparato

ATENCIÓN

Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa.
En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado.

PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA

Descripción: Microsistema de Audio con
reproductor de disco de video
digital integrado

Modelo : MCD710 / 55
Alimentación: 110 – 240V~; 50 – 60 Hz
Consumo: 35 W
Importador: Philips Mexicana, S.A. de C.V.
Domicilio: Av. La Palma No.6

Col. San Fernando La Herradura
Huixquilucan

Localidad y Tel: Edo. de México C.P. 52784
Tel.52 69 90 00

Exportador : Philips Electronics HK, Ltd.
País de Origen: China
Nº de Serie: ______________________________

LEA CUIDADOSAMENTE ESTE INSTRUCTIVO
ANTES DE USAR SU APARATO.

AVISO IMPORTANTE
Philips Mexicana, S.A. de C.V. no se hace

responsable por daños o desperfectos causados por:
– Maltrato, descuido o mal uso, presencia de

insectos o roedores (cucarachas, ratones etc.).
– Cuando el aparato no haya sido operarado 

de acuerdo con el instructivo del uso, fuera 
de los valores nominales y tolerancias de las
tensiones (voltaje), frecuencia (ciclaje) de
alimentación eléctrica y las características 
que deben reunir las instalaciones auxiliares.

– Por fenómenos naturales tales como:
temblores, inundaciones, incendios, descargas
eléctricas, rayos etc. o delitos causados por
terceros (choques asaltos, riñas, etc.).

ATENCIÓN
El uso de mando o ajustes o la
ejecucción de métodos que no sean
los aquí descritos puede ocasionar
peligro de exposición a radiación.

CUIDADO
A utilização de comandos ou ajustes
ou a execução de procedimentos
diferentes dos descritos neste manual
podem provocar uma exposição a
radiações perigosas ou outras
operações inseguras.
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Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à
Philips!

Para se beneficiar integralmente do suporte
que a Philips oferece, registre seu produto em.
www.philips.com/welcome.

Funções
O aparelho DVD MICRO THEATER com
amplificador totalmente analógico com canais 2.0
cria as mesmas qualidades de som dinâmico
encontradas em salas de cinema totalmente
equipadas e incorpora alguns dos melhores
recursos em tecnologia de home theater.

Outros recursos incluem:
Decodificador Dolby Digital interno, com
suporte a Incredible Surround e ajuste de som
DSC.

Conexões de componente adicionais
Permite conectar outros componentes de áudio
e audiovisuais ao DVD micro system.

Modo noturno
Permite que você compacte a faixa dinâmica,
reduzindo a diferença de sonoridade entre
diferentes sons no modo Dolby Digital.

Controle dos pais (nível de classificação)
Permite definir níveis de classificação para que
seus filhos não assistam a DVDs com
classificação acima das configuradas.

Timer liga/desl. automático
Permite que o aparelho seja ligado/desligado
automaticamente em uma hora predefinida.

Progressive scan
Fornece imagens sem tremulações de alta
qualidade para origens baseadas em filmes.
Usando este recurso, sua resolução vertical pode
dobrar para 525 linhas.

Note:
Para aproveitar completamente o recurso
Progressive scan, é necessário ter uma TV
com esse recurso.

Acessórios fornecidos
– Controle remoto com duas pilhas AAA
– Antena de fio FM
– Cabo de vídeo composto (amarelo)
– Manual do usuário e Guia de início rápido

Se houver algum item danificado ou
ausente, entre em contato com o
revendedor ou com a Philips.

Informações ambientais

Todas as embalagens desnecessárias foram
eliminadas. Procuramos facilitar a separação
do material da embalagem em três categorias:
papelão (caixa), espuma de poliestireno
(proteção) e polietileno (sacos, folhas
protetoras de espuma).

O seu sistema consiste em materiais que
poderão ser reciclados e reutilizados se forem
desmontados por uma empresa especializada.
Observe a legislação local referente ao descarte
de material de embalagem, pilhas descarregadas
e equipamentos velhos.

Informações de segurança
● Coloque o sistema em uma superfície plana,

rígida e estável.

● Em um gabinete, deixe cerca de 10 cm de
espaço livre em volta do aparelho para uma
ventilação adequada

● Não exponha o player a altas temperaturas
ou umidade.

● O equipamento não deve ser exposto a
respingos ou gotejos de água.

● Nenhuma fonte de fogo exposto, como velas
acesas, deve ser colocada sobre o equipamento.

● Nenhum objeto que contenha líquidos, como
vasos, deve ser colocado sobre o equipamento.

● Instale esta unidade próximo à tomada AC e
em um local no qual o plugue do adaptador AC
possa ser facilmente alcançado.

● A ventilação não deve ser obstruída; as
aberturas de ventilação não devem ficar
cobertas por objetos como jornal, toalha
de mesa, cortina, etc.

Informações gerais
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Informações gerais

Manutenção
● Quando um disco ficar sujo,

limpe-o com uma flanela. Passe
a flanela a partir do centro do
disco para fora.

● Não exponha o aparelho, as
pilhas ou os discos a umidade,
chuva, areia ou calor excessivo (causado por
equipamentos aquecedores ou pela luz solar
direta).

● Mantenha sempre a porta da bandeja de discos
fechada, para evitar acúmulo de poeira na lente.
Não use solventes como benzina, diluentes,
produtos de limpeza disponíveis no mercado
nem sprays antiestáticos destinados a discos
coloridos.

● A lente pode ficar embaçada quando o aparelho
é transportado rapidamente de um local frio
para outro mais quente. Isso pode impedir a
reprodução de discos. Deixe o aparelho no
ambiente quente até a umidade evaporar-se.

pg 042-057_MCD710_55_Por 2008.1.8, 11:0445
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IMPORTANTE!
– Nunca faça conexões nem as altere
com o equipamento ligado.
– Antes de conectar o cabo de
alimentação AC à tomada da parede,
verifique se todas as outras conexões
foram feitas.
– Nunca faça ou mude conexões com
a energia ligada.
– O seletor de tensão localizado
na parte inferior do sistema vem
predefinido de fábrica como 220 V-240 V.
Para países que operam em 110 V-127 V,
ajuste o sistema para essa tensão antes
de ligá-lo.

Conexões

Caixa
acústica
(direita)

Caixa
acústica

(esquerda)

Antena FM

Alimentação AC

Etapa 1: Posicionamento das
caixas acústicas

Caixa acústica 
frontal (esquerda)

Caixa acústica 
frontal (direita)

ÁREA DE 
EXIBIÇÃO

Posicione as caixas acústicas esquerda e
direita a distâncias iguais da TV e a um ângulo
de aproximadamente 45 graus da posição de
audição.

Notas:
– Para evitar interferências magnéticas, não
posicione as caixas acústicas frontais muito
perto da TV.
– Permita uma ventilação adequada ao redor
do aparelho de DVD.

Alimentação AC
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Conexões

Etapa 2: Conexão da TV

IMPORTANTE!
– Dependendo dos recursos de sua TV,
você só precisará usar uma das opções
de conexão de vídeo a seguir.
– Conecte o aparelho diretamente à TV.

Usando uma tomada de vídeo composto

1 Use os conectores de vídeo composto
fornecidos (amarelos) para conectar a tomada
do sistema de VIDEO OUT à tomada de
entrada de vídeo (ou identificada como A/ V In,
CVBS, Composite ou Baseband) na TV.

2 Para ouvir os canais de TV pelo sistema de DVD,
use os conectores de áudio (branco/ vermelho)
para conectar as tomadas AUX IN (L/R) às
tomadas AUDIO OUT correspondentes na TV.

Usando tomadas de vídeo componente
(Y Pb Pr)

IMPORTANTE!
– A qualidade de vídeo Progressive
scan só é possível quando se usa Y Pb Pr.
Também é necessária uma TV com
Progressive scan.

1 Use os cabos de vídeo componente (vermelho/
azul/verde, não fornecidos) para conectar as
tomadas Y Pb Pr às tomadas de entrada de
vídeo componente correspondentes (ou
rotuladas como Y Pb/Cb Pr/Cr ou YUV) na TV.

2 Para ouvir os canais de TV pelo sistema de DVD,
use os conectores de áudio (branco/ vermelho)
para conectar as tomadas AUX IN (L/R) às
tomadas AUDIO OUT correspondentes na TV.

3 Se você estiver usando uma TV com Progressive
scan (a TV deve indicar o recurso Progressive
scan ou ProScan). Consulte o manual do usuário
da TV para ativar o Progressive scan. Para obter
informações sobre a função Progressive scan do
aparelho de DVD, consulte “Introdução -
Configuração do recurso Progressive scan’’.

Notas:
– Se a sua TV não suportar Progressive scan,
você não poderá exibir a imagem.
– Pressione SYSTEM MENU no controle remoto
para sair do menu do sistema. Em seguida,
pressione DISC e “1” para sair do Progressive scan.

pg 042-057_MCD710_55_Por 2008.1.8, 11:0447



48

Po
rtu

gu
ês

Conexões

Usando uma tomada S-Video

IMPORTANTE!
– Se estiver usando S-Video para a
conexão do DVD player, altere o ajuste
de VIDEO OUT (SAÍDA DE VÍDEO)
do sistema de modo correspondente.

1 Use um cabo S-Video (não fornecido) para
conectar a tomada S-VIDEO do aparelho à
tomada de entrada S-Video (ou rotulada como
Y/C ou S-VHS) na TV.

2 Para ouvir os canais de TV pelo sistema de DVD,
use os conectores de áudio (branco/ vermelho)
para conectar as tomadas AUX IN (L/R) às
tomadas AUDIO OUT correspondentes na TV.

Uso de um acessório modulador de RF

IMPORTANTE!
– Se sua TV tiver uma única tomada
Antenna In (ou identificada como 75
ohm ou RF In), você precisará de um
modulador de RF para a reprodução do
DVD player na TV.Consulte uma loja de
produtos eletrônicos ou entre em
contato com a Philips para obter
detalhes sobre a disponibilidade e as
operações do modulador de RF.

3

2

AUDIO  IN
R             L

VIDEO
IN

TO TVINT IN

CH3   CH4

ANT IN RF coaxial cable to TV

1 Use o cabo de vídeo composto (amarelo) para
conectar a tomada VIDEO OUT do sistema de
DVD à tomada de entrada de vídeo no
modulador de RF.

2 Use um cabo coaxial de RF (não fornecido)
para conectar a tomada ANTENNA OUT ou
TO TV do modulador de RF à tomada Antenna
IN da TV.

3 Conecte o sinal da antena ou do serviço de TV
a cabo à tomada ANTENNA IN ou RF IN do
modulador de RF. (Talvez ele já esteja conectado
à TV. Desconecte-o.)
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Conexões

Etapa 3:Conexão da antena FM

    

● Conecte a antena de FM fornecida à tomada
FM (75 Ω) na parte traseira da unidade principal.
Estique a antena FM e fixe suas extremidades na
parede.
Para obter uma melhor recepção de FM,
conecte uma antena externa de FM (não
fornecida).

Notas:
– Ajuste a posição das antenas para obter a
melhor recepção.
– Posicione as antenas o mais distante possível
da TV, do videocassete ou de outra fonte de
radiação, para evitar interferências indesejadas.

Etapa 4:Conexão do cabo de
alimentação

Antes de conectar o adaptador de
alimentação AC à tomada da parede,
verifique se todas as outras conexões
foram feitas.

Nunca faça ou mude conexões com a energia
ligada.

Adicional: conectando
equipamentos adicionais

IMPORTANTE!
– Alguns discos são protegidos contra
cópia. Eles não podem ser gravados em
um videocassete ou dispositivo de
reprodução
– Ao fazer as conexões, certifique-se de
que a cor dos cabos coincide com a cor
das tomadas.
– Consulte sempre o manual do
proprietário do outro equipamento
para conhecer os detalhes completos
da conexão e utilização.

AUDIO OUT

L

R

Television

A

C

VCR

B

VIDEO IN

AUDIO IN

L

R
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Conexões

Exibindo e ouvindo a reprodução de
outro equipamento A

● Conecte as tomadas AUX IN (R/L) do sistema
às tomadas AUDIO OUT do outro dispositivo
de áudio/vídeo (como TV, videocassete, player
de Laser Disc ou toca-fitas).

Antes de iniciar a operação, pressione
SOURCE no painel frontal para selecionar
AUX ou pressione AUX no controle remoto
para ativar a origem de entrada.

Usando o videocassete para gravar
DVDs B

● Conecte uma das tomadas VIDEO do sistema
à tomada VIDEO IN correspondente e conecte
as tomadas LINE OUT (R/L) às tomadas
AUDIO IN do videocassete. Isso permitirá fazer
gravações analógicas em estéreo (dois canais,
direito e esquerdo).

Gravando (digital) C
● Antes de iniciar a operação, ajuste DIGITAL

OUT (SAÍDA DIGITAL) de acordo com a
conexão do áudio.

Conexão adicional:
Conexão de um dispositivo
USB ou cartão de memória
Conectando um dispositivo USB de
armazenamento em massa (incluindo memória
flash USB, players de flash USB ou cartões de
memória) ao sistema Hi-Fi, você poderá ouvir
as músicas armazenadas no dispositivo pelas
potentes caixas acústicas do sistema Hi-Fi.

● Insira o plugue USB do dispositivo USB no
soquete  do aparelho.

para dispositivos com cabos USB:

1 Insira um plugue do cabo USB (não fornecido)
no soquete  do aparelho.

2 Insira o outro plugue do cabo USB no terminal
de saída USB do dispositivo USB.

para cartão de memória:

1 Insira o cartão de memória em um leitor de
cartão (não fornecido).

2 Use um cabo USB (não fornecido) para
conectar o leitor de cartão ao soquete 
do aparelho.
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Visão geral funcional

DVD player e amplificador de
potência

1 STANDBY-ON B
– liga o sistema ou alterna para o modo de espera.

2 Display
– mostra o status atual do DVD player.

3 ÉÅ
– inicia ou pára a reprodução do disco.

4 PRESET +/-
– No modo sintonizador, selecione uma estação

de rádio memorizada.

5 9

– pára a reprodução do disco ou apaga uma
programação.

– No modo de demonstração (apenas no sistema),
ativa/desativa a demonstração.

6 ¡1 / 2™

Disco:
– pula para o capítulo/título/faixa anterior/seguinte.

Sintonizador:
– sintoniza uma freqüência de rádio acima/abaixo.
– pressione e mantenha pressionada esta tecla e

libere-a para iniciar a pesquisa automática de
uma freqüência de rádio no sentido ascendente
ou descendente.

7ç
– abre ou fecha a bandeja de disco.

8  USB DIRECT
– esta é a tomada para dispositivo USB de

armazenamento em massa.

9 SOURCE
– pressione para selecionar a respectiva origem

sonora: TUNER, DISC, USB ou AUX.
– liga o aparelho.

0 Sensor de infravermelho
– aponte o controle remoto para esse sensor.

! VOLUME -/+
– aumenta/abaixa o volume.
– ajusta as horas e os minutos no modo de ajuste

de relógio/timer.
– liga/desliga o timer.
@ Porta do compartimento do disco

# DSC
– seleciona diferentes tipos de ajustes

predefinidos do equalizador de som
(CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP ou FLAT).

$ MIC
– para conectar um microfone.

% MIC VOLUME
– para ajustar o nível de mixagem para o karaokê.

1

8

@

$

%

7

!

5

6

9

4

#

0

2

3
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Controle remoto

1 STANDBY-ON y
– liga o sistema ou alterna para o modo de espera.

2 Teclado numérico (0 a 9)
– insere um número de faixa/título/capítulo do

disco.

3 PROGRAM
– DVD/VCD/CD/MP3-CD/USB: entra no menu

de programação.

Visão geral funcional

– Foto CD: durante a reprodução, seleciona
o modo de apresentação de slides.

– Sintonizador: programa estações de rádio
memorizadas.

4 SOURCE
– pressione para selecionar a respectiva origem

sonora: TUNER, DISC, USB ou AUX.

5 SYSTEM MENU
(somente no modo de disco)

– pressione para entrar ou sair da barra de menus
do sistema.

6 DISC MENU (somente no modo de disco)
– DVD/VCD: entra e sai do menu de conteúdo

do disco.
– VCD2.0: liga ou desliga o modo de controle

de reprodução.

7 2/3
Sintonizador

– pressione para sintonizar gradativamente
uma freqüência de rádio acima ou abaixo.

– pressione e mantenha pressionada esta tecla
e libere-a para iniciar a pesquisa automática de
uma freqüência de rádio no sentido ascendente
ou descendente.
Disco/USB

– faz uma pesquisa rápida para trás/para frente.
– No modo DISC, seleciona a direção da

movimentação no menu do disco ou na
barra de menus do sistema.

8 3/4
– No modo DISC, seleciona a direção da

movimentação no menu do disco ou na
barra de menus do sistema.

9 OK
– pressione para sair ou confirmar a seleção.

0í/ë
– Disc: pressione para avançar/retroceder

os capítulos/títulos/faixas.
– Tuner: seleciona uma estação de rádio

pré-sintonizada.

! 9

– no modo DISC/USB, pára a reprodução
ou apaga uma programação.

@ 2;

– no modo DISC/USB, inicia ou interrompe
a reprodução.

ª

¡
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7

9

!
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Visão geral funcional

# VOL +/-
– aumenta/abaixa o volume.
– ajusta as horas e os minutos no modo de ajuste

de relógio/timer.
– seleciona uma origem no modo de ajuste do

timer.

$ MODE
– seleciona vários modos de repetição ou o

modo de reprodução aleatória para um disco.

% SUBTITLE
– seleciona um idioma de legenda.

^ SLEEP/TIMER
Modo de espera

– ajusta a hora para que o sistema seja ligado
automaticamente.

Modo ligado
– ajusta o timer de desligamento automático.

& LOUDNESS
– ativa ou desativa o aprimoramento automático

de sonoridade

* DSC
– seleciona diferentes tipos de ajustes predefinidos

do equalizador de som (CLASSIC, JAZZ, ROCK,
POP ou FLAT).

( DBB
– habilita ou desabilita o aprimoramento de

graves.

) DISPLAY
– exibe informações na tela da TV durante a

reprodução.

¡ SLOW
– seleciona diferentes modos de reprodução lenta

para um disco VCD/SVCD/DVD.

™ A-B
– para VCD/CD/USB: repete uma seção específica

na mesma faixa.
– para DVD: repete uma seção específica em um

disco.

£ DIM
– seleciona diferentes níveis de brilho para o

display.

≤ AUDIO
para VCD

– ajusta os modos de som Stereo, Mono-Left
(Mono esq.) ou Mono-Right (Mono dir.).
para DVD.

– seleciona um idioma de áudio.

∞ ZOOM
– DVD/VCD/Foto CD: aumenta ou diminui uma

imagem ou ativa uma imagem na tela da TV.

§ RDS (não disponível para esta versão)

≥ GOTO
– No modo DISC, faz uma pesquisa rápida em um

disco inserindo uma hora, um título, um capítulo
ou uma faixa.

• CLOCK

      Modo de espera
– ajusta o relógio do sistema.
      Modo de reprodução
– exibe o relógio do sistema.

ª 0

– abre ou fecha a bandeja de disco.

º ANGLE
– seleciona um ângulo da câmera do DVD

⁄ MUTE
– interrompe ou reinicia a reprodução de som.

Notas sobre o controle remoto:
– Primeiro selecione a origem que deseja
controlar pressionando um dos botões de
seleção de origem no controle remoto (por
exemplo, DISC, TUNER).
– Em seguida, selecione a função desejada
(por exemplo, 2;, í, ë).
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Etapa 1: Colocando pilhas no
controle remoto

1

3

2

1 Abra o compartimento de pilhas.

2 Insira duas pilhas AAA, seguindo as indicações
(+/-) no interior do compartimento.

3 Feche a tampa.

Uso do controle remoto para operar o
player

1 Aponte o controle remoto
diretamente para o sensor de
infravermelho, no painel frontal.

2 Não coloque objetos entre o
controle remoto e o DVD player
durante a operação

CUIDADO!
– Remova as pilhas se estiverem
descarregadas ou se não for usar o
controle remoto por um período longo.
– Não use combinações de pilhas novas
e antigas ou de tipos diferentes.
– As pilhas contêm substâncias químicas
que exigem cuidados especiais em seu
descarte.

Etapa 2: Ajuste da TV
IMPORTANTE!
Certifique-se de ter feito todas as
conexões necessárias. (Consulte
“Conexão da TV”).

1 Ligue o aparelho de DVD e selecione a origem
DISC. (Consulte “Ligar e desligar o aparelho”).

2  Ligue a TV e faça o ajuste para o canal Video In
correto. Você deverá ver a tela de fundo azul do
DVD Philips na TV.
➜ Normalmente este canal está entre os canais

mais baixos e mais altos e pode chamar-se
FRONT, A/V IN ou VIDEO. Consulte o manual
da TV para obter mais detalhes.
➜ Uma outra opção é ir para o canal 1 da TV
e pressionar o botão Channel para baixo várias
vezes até o canal Video In aparecer.
➜ O controle remoto da TV também pode ter
um botão ou comutador para a escolha dos
diferentes modos de vídeo.
➜ Você também pode ajustar a TV para o canal
3 ou 4 se estiver usando um modulador de RF.

Ajuste do recurso Progressive scan
(somente para TVs com Progressive
scan)

O recurso Progressive scan exibe o dobro do
número de quadros por segundo que o modo
Interlace (o aparelho de TV comum). Com
quase o dobro do número de linhas, o
Progressive scan oferece resolução e qualidade
de imagem superiores.

IMPORTANTE!
Antes de ativar o recurso Progressive
scan, verifique se:
1) A sua TV aceita sinais progressivos.
É necessária uma TV com Progressive scan.
2) Você conectou o DVD Player à TV usando
a tomada Y Pb Pr (consulte "Conexões-Etapa 2:
Conexão da TV Usando tomadas de vídeo
componente (Y Pb Pr) ").

1 Ligue a TV.

2 Desative o modo Progressive scan da TV ou
ative o modo Interlace (consulte o manual da
sua TV).

3 Pressione STANDBY-ONB para ligar o
DVD player.

4 Selecione o canal de entrada de video correto.
➜ A tela de fundo do DVD aparecerá na tela
da TV.

5 Pressione SYSTEM MENU.

Guia rápido
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Guia rápido

6 Pressione 1 2 várias vezes para selecionar
"VIDEO SETUP PAGE" (PÁG. CONFIG. VÍDEO).

7 Selecione "TV MODE" (MODO TV) para
"P-SCAN" e OK para confirmar.
➜ O menu de instruções aparecerá na tela
da TV.

8 Pressione 1 2 para realçar OK no menu e
pressione OK para confirmar.
Com isso, uma imagem distorcida será
exibida na tela da TV até você ativar o
modo Progressive scan na TV.

9 Ative o modo Progressive scan da TV
(consulte o manual do usuário da TV).
➜ O menu abaixo aparecerá na tela da TV.

0 Pressione 1 2 para realçar OK no menu e
pressione OK para confirmar.
➜ O ajuste está concluído agora e você pode
começar a desfrutar a imagem de alta qualidade.

Para desativar o Progressive scan
manualmente

● Se a imagem distorcida permanecer na
tela da TV, talvez signifique que a TV conectada
não aceita sinais progressivos e o modo
Progressive esteja ativo por engano. Reinicie a
unidade com o formato Interlace.

1 Desative o modo Progressive scan da TV ou
ative o modo Interlace (consulte o manual do
usuário da sua TV).

2 Press SYSTEM MENU on the remote to exit
the system menu and then DISC and “1” to exit
progressive scan.
➜ A tela de fundo azul do DVD aparecerá
na TV.

Note:
– Durante a reprodução normal no modo
Progressive scan, pressione o botão DISC e “1”
para sair do modo Progressive scan.
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Etapa 3:Ajuste das preferências
de idioma

É possível selecionar suas preferências de idioma.
Este aparelho de DVD passará automaticamente
para o idioma selecionado sempre que você
colocar um disco. Se o idioma selecionado não
estiver disponível no disco, em seu lugar será
usado o idioma padrão do disco. Depois de
selecionado, o idioma OSD do menu do
aparelho permanecerá o mesmo.

Configuração do idioma de OSD

DIVX CODE

ENGLISH

FRENCH

SPANISH

1 Pressione SYSTEM MENU.

2 Pressione 1 2  para selecionar a “GENERAL
SETUP PAGE” (PÁG. CONFIG. GERAL).

3 Use 1 2 3 4  no controle remoto para
navegar no menu.
Vá até “OSD LANGUAGE” (IDIOMA NA TELA)
e pressione 2.

4 Selecione um idioma e pressione OK.

Para sair do menu

● Pressione SYSTEM MENU novamente.

Guia rápido

Ajuste do idioma do áudio, da legenda e
do menu do disco

ENGLISH

FRENCH
SPANISH
CHINESE

1 Pressione SYSTEM MENU no modo de
parada.

2 Pressione 1 2  para selecionar “PREFERENCE
PAGE” (PÁG. PREFERÊNCIAS).

3 Pressione 3 4  para realçar as seguintes opções
na página de preferências.
– “AUDIO” (faixa do disco)
– “SUBTITLE” (legendas do disco)
– “DISC MENU” (menu do disco)

4 Acesse o submenu pressionando 2.

5 Selecione um idioma e pressione OK.

6 Repita as etapas 3 a 5 para definir outros
idiomas.

Para sair do menu

● Pressione SYSTEM MENU novamente.
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Ligar e desligar o aparelho

● Pressione STANDBY-ONB.
➜ “HELLO” (OLÁ) é exibido rapidamente.
O sistema alternará para a última origem
selecionada.

● Pressione DISC, TUNER, USB ou AUX
no controle remoto.
➜ O sistema alternará para a origem
selecionada.

To switch the system to standby mode

● Pressione STANDBY-ONB.

Volume control
Gire VOLUME (-/+) no sentido horário ou
anti-horário (ou pressione VOL +/- no controle
remoto) para aumentar ou diminuir o volume.
➜ “VOL XX” é exibido no display. “XX” indica
o nível do volume.

Para desligar o volume temporariamente
● Pressione MUTE no controle remoto.

➜ A reprodução continuará sem som e
“MUTING” (MUDO) começará a piscar.

● Para ativar a reprodução do som, é possível:
– pressionar MUTE novamente;
– ajustar os controles do volume.
– alterar a origem.

Controle do som
Os recursos de som DBB, DSC e
LOUDNESS (SONORIDADE) não podem
ser ativados simultaneamente.

DBB (Dynamic Bass Boost)

DBB aprimora a resposta dos graves.

● Pressione DBB para ativar ou desativar o
recurso DBB.
➜ Alguns discos podem ter sido gravados em
alta modulação, o que causa distorção quando
reproduzidos em volume alto. Se isso ocorrer,
desative o DBB ou reduza o volume.

DSC (Digital Sound Control)

O DSC fornece um tipo diferente de ajuste
predefinido do equalizador de som.

● Pressione DSC várias vezes para selecionar:
CLASSIC (padrão), ROCK, JAZZ, POP.

LOUDNESS (SONORIDADE)

O recurso LOUDNESS permite que o sistema
aumente automaticamente os efeitos de som
graves e agudos a partir de um volume baixo
(quanto mais alto o volume, menor será o
aumento dos agudos e graves).

● Pressione LOUDNESS no controle remoto
para ativar ou desativar o recurso LOUDNESS.
➜ O ícone  aparece/desaparece depois que
esse recurso é ativado/desativado.

Escurecendo o display

● Pressione DIM várias vezes para selecionar
diferentes níveis de brilho para o display.

Modo de demonstração
O sistema possui um modo de demonstração
que exibe os diversos recursos oferecidos pelo
sistema.

Para ativar a demonstração
● No modo de espera, pressione 9 no sistema

para ativar o modo de demonstração.
➜ A demonstração será iniciada.

Para desativar a demonstração
● Pressione 9 no sistema novamente.

➜ “DEMO OFF” (DEMONSTRAÇÃO
DESATIVADA) é exibido.

Notas:
– Mesmo que você remova o cabo de
alimentação AC e o reconecte à tomada da
parede, a demonstração permanecerá desativada
até
que você a reative.

Mixagem do microfone

Conecte um microfone (não fornecido) ao
sistema para cantar junto com a origem da
música.

1 Conecte um microfone à tomada MIC.

● Antes de conectar o microfone, ajuste o volume
do microfone para um nível mais baixo a fim
de evitar reverberações quando girar o botão
MIC VOLUME.

2 Comece a cantar ou falar ao microfone.

Notas:
– Mantenha os microfones afastados das caixas
acústicas de modo a evitar reverberações.

Operações básicas
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IMPORTANTE!
– Dependendo do DVD ou VIDEO CD,
algumas operações podem ser diferentes
ou ter restrições.
– Não empurre a bandeja do disco nem
coloque objetos diferentes do disco na
bandeja. Isso pode danificar o aparelho.
– Se o ícone de restrição (ø) aparecer na
tela da TV quando você pressionar um
botão, isso significa que a função não está
disponível no disco atual ou naquele
momento.

Discos reproduzíveis
Seu DVD player reproduzirá:
– DVDs (Digital Video Discs)
– Video CDs (VCDs)
– Super Video CDs (SVCDs)
– DVDs + DVD-RWs (DVDs Rewritable)
– CDs (Compact Discs)
–  Arquivos de imagem (Kodak, JPEG) em

CDR(W)
– Disco DivX(R) em CD-R(W):
– DivX 3.11, 4.x e 5.x
– WMA
– Formato de CD de MP3 suportado:
• Formato ISO 9660/UDF
• Máx. de caracteres no título/nome do

álbum - 12. O número máx. de títulos e
álbuns é 255.

• Número máx. de diretórios aninhados:
8 níveis.

• O número máx. de álbuns é 32.
• O número máx. de faixas MP3 é 999.
• Freqüências de amostragem suportadas para

discos MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
• Taxas de bits de discos MP3 suportadas: 32,
64, 96, 128, 192, 256 (kbps)
– Os seguintes formatos não são suportados
• Arquivos do tipo *.VMA, *.AAC, *.DLF,
*.M3U, *.PLS, *.WAV
• Álbum/título com nome em idioma diferente
do inglês
• Discos gravados no formato Joliet
• MP3 Pro e MP3 com ID3 tag

Operações básicas

Códigos de região

Os DVDs devem ser identificados como ALL
(TODAS) as regiões ou como Região 4 a fim de
que este sistema de DVD possa reproduzi-los.
Não é possível reproduzir discos identificados
como de outras regiões.

Nota:
– Se ocorrerem problemas na reprodução de um
determinado disco, remova-o e experimente outro.
Não é possível reproduzir no DVD player discos
com formatos impróprios.

Reprodução de discos

1 Conecte os fios elétricos do sistema e da TV
(ou outro equipamento de som ou sintonizador
AV (opcional) à uma tomada.

2 Ligue a TV e faça o ajuste para o canal Video In
correto. (Consulte  “Ajuste da TV”).

3 Pressione STANDBY-ONB.
➜ Você deverá ver a tela de fundo azul do DVD
Philips na TV.

4 Pressione 0 para abrir a bandeja de disco e
insira um disco. Pressione o mesmo botão para
fechar a bandeja.
➜ Certifique-se de que o rótulo esteja voltado
para cima.

5 A reprodução será iniciada automaticamente
(dependendo do tipo de disco).
➜ Se um menu de disco for exibido na TV,
consulte “Uso do menu de disco”.
➜ Se o disco estiver bloqueado pelo controle
de pais, é necessário digitar sua senha de quatro
dígitos. (Consulte  “PASSWORD SETUP
(CONFIGURAÇÃO DE SENHA)”).

6 A qualquer momento, basta pressionar 9 para
parar a reprodução.

ALL 4
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Operações de disco

Uso do menu do disco

Dependendo do disco, poderá aparecer um
menu na tela da TV depois que ele for inserido.

Para selecionar um recurso ou item de
reprodução

● Use 1 2 3 4  e OK ou o teclado
numérico (0 a 9) no controle remoto.
➜ A reprodução será iniciada automaticamente.

Para acessar ou sair do menu

● Pressione DISC MENU no controle remoto.

Para VCD com o recurso de controle de
reprodução (PBC) — somente versão 2.0

O PBC permite reproduzir os CDs de vídeo de
modo interativo, seguindo o menu do display.

● Durante a reprodução, pressione DISC
MENU..
➜ Se PBC estiver definido como ON (LIG.), ele
passará para OFF (DESL.) e continuará a
reprodução.
➜ Se PBC estiver definido como OFF, ele
passará para ON e retornará à tela de menu.

Controles básicos da reprodução

Pausando a reprodução (DVD/VCD/CD/
MP3/DivX/WMA)

1 Durante a reprodução, pressione ÉÅ.
➜ A reprodução pausará e o som será
silenciado.

2 Pressione ÉÅ novamente para continuar.

Selecionando outra faixa/capítulo/título
(DVD/VCD/DivX/CD)

1 Pressione 2™ no sistema (ou ™ no controle
remoto) durante a reprodução para ir à próxima
faixa/capítulo.

2 Pressione ¡1 no sistema (ou ¡ no controle
remoto) para ir para a faixa/capítulo anterior.

3 Para ir diretamente para um capítulo/faixa/título,
insira seu respectivo número, usando o teclado
numérico (0 a 9).

Retomando a reprodução a partir do
último ponto de interrupção
(DVD/VCD/CD/MP3/DivX/WMA)

● No modo de parada e com o disco ainda na
bandeja, pressione ÉÅ.

Para cancelar o modo de retomada

● No modo de parada, pressione 9 novamente.

Zoom (DVD/VCD/DivX/JPEG)

O zoom permite ampliar ou reduzir a imagem
de vídeo durante a reprodução.

1 Pressione ZOOM várias vezes para ampliar ou
reduzir a imagem do vídeo que está sendo
reproduzido.

2 Pressione 1 2 3 4  para deslocar-se pela tela
da TV.

Repetir (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/
WMA)

Para DVD/VCD/CD
● Pressione MODE várias vezes escolher um

modo de repetição durante a reprodução.

CHAPTER (CAPÍTULO) - DVD
– para repetir a reprodução do capítulo atual.

TRACK (FAIXA) - CD/VCD/TITLE
(TÍTULO) - DVD
– para repetir a reprodução da faixa (CD/
SVCD/ VCD)/título (DVD) atual.

ALL (TUDO)
– para repetir a reprodução do disco todo.

SHUFFLE
– para repetir a reprodução em ordem
aleatória.

Para MP3/WMA/DivX
● Pressione MODE continuamente para acessar

diferentes modos de repetição.
➜ Shuffle (Reprodução aleatória): reproduz
todos os arquivos na pasta selecionada em
ordem aleatória.
➜ Repeat One (Repetir uma): reproduz um
arquivo MP3/WMA repetidamente.
➜ Repeat All (Repetir tudo): reproduz todos
os arquivos repetidamente.
➜ Off: (Desl.): desativa os modos de
reprodução aleatória e de repetição.
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Operações de disco

Repeat A-B (Repetir A-B)  (DVD/VCD/
CD/MP3/WMA)

1 Pressione A-B no ponto inicial escolhido.

2 Pressione A-B novamente no ponto final
escolhido.
➜ A seção A e B só pode ser definida no
mesmo título/faixa.
➜ Com isso, a seção será repetida
continuamente.

3 Para sair da seqüência, pressione A-B.

Câmera lenta (DVD/VCD)

1 Pressione SLOW durante a reprodução para
selecionar a velocidade desejada: 1/2, 1/4, 1/8 ou
1/16 (para frente ou para trás).
➜ Não haverá saída de som.

2 Para retornar à velocidade normal,
pressione ÉÅ.

Note:
– O retrocesso lento não se aplica a VCDs

Programar (não aplicável a formatos de
Foto CD)

Para selecionar faixas/capítulos favoritos para
reprodução na seqüência desejada.

Para DVD/VCD/CD

PROGRAM:

(Programação de um DVD por exemplo)

1 Pressione PROGRAM no controle remoto
para entrar no modo de programação.

2 Use o teclado numérico (0 a 9) para
informar as faixas ou os capítulos (número de
faixa de apenas um algarismo com o dígito "0"
na frente, como "05").

3 Mova o cursor pressionando 1 2 3 4

e selecione START (INICIAR).

4 Pressione OK para iniciar a reprodução.

Para MP3/WMA
1 No modo de parada, pressione DISC MENU

para alternar o menu entre Album e Filelist
(Lista de arquivos).

2 Quando a lista de arquivos for exibida,
pressione 3 4  para selecionar os arquivos
e PROGRAM para adicioná-los à lista de
programas.

3 Pressione DISC MENU para exibir a lista de
programas.

4 Pressione PROGRAM para excluir arquivos
indesejáveis da lista de programas.

Pesquisa de frente para trás/de trás para
frente (DVD/VCD/DivX/CD/MP3/WMA)

1 Pressione 2/3 no controle remoto durante a
reprodução para selecionar a velocidade
necessária: 2X, 4X, 8X, 16X ou 32X (para frente
ou para trás).

2 Para retornar à velocidade normal,
pressione ÉÅ.

Pesquisa por hora e por número do
capítulo/número (DVD/VCD/CD/MP3/
WMA)

1 Pressione GOTO até que a caixa de edição de
horário ou de capítulo/faixa apareça.

2 Insira as horas, os minutos e os segundos da
esquerda para a direita na caixa de edição de
horário, usando o teclado numérico do controle
remoto.

OU
Insira o número da faixa/capítulo em sua
respectiva caixa de edição usando o teclado
numérico do controle remoto.

Exibição de informações durante a
reprodução (não aplicável a formatos de
Foto CD)

● Durante a reprodução, pressione DISPLAY
para exibir informações do disco na tela da TV.
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Operações de disco

Para DVD
➜ Title/Chapter Elapsed:  (Título/capítulo
reproduzido): mostra o tempo decorrido do
título/capítulo atual.
➜ Title/Chapter Remain (Título/capítulo
restante): mostra o tempo restante do título/
capítulo atual.
➜ Display Off: (Display desligado): desativa a
exibição da hora.

Para Super VCD/VCD/DivX/CD
➜ Single/Total Elapsed:  (Faixa /total
reproduz.): mostra o tempo decorrido da faixa
atual/todas as faixas.
➜ Single/Total Remain (Leitura /total rest.):
mostra o tempo restante da faixa atual/todas as
faixas.
➜ Display Off: (Display desligado): desativa a
exibição da hora.

Recursos especiais do disco

Reprodução de um título (DVD)

1 Pressione DISC MENU.
➜ O menu de título do disco aparece na tela
da TV.

2 Use 1 2 3 4  ou o teclado numérico
(0 a 9) para selecionar uma opção de
reprodução.

3 Pressione OK para confirmar.

Ângulo da câmera (DVD)

● Pressione ANGLE várias vezes para selecionar
o ângulo desejado.

Alterando o idioma do áudio (para DVD
gravado com vários idiomas)

● Pressione AUDIO várias vezes para selecionar
diferentes idiomas de áudio.

Alterando o canal de áudio (para VCD)

● Pressione AUDIO para selecionar os canais de
áudio disponibilizados pelo disco: Mono Left
(Mono esq.), Mono Right (Mono dir.) ou Stereo.

Legendas (DVD)

● Pressione SUBTITLE várias vezes para
selecionar diferentes idiomas de legenda.

Reproduzindo MP3/WMA/Foto
CD JPEG

IMPORTANTE!
Você precisa ligar a TV e fazer o ajuste
para o canal Video In correto.
(Consulte  “Ajuste da TV”).

Reproduzindo um disco MP3/
WMA

IMPORTANTE!
Para arquivos WMA protegidos com
DRM, use o Windows Media Player 10 (ou
posterior) para a gravação/conversão de
CDs. Visite www.microsoft.com para
obter mais detalhes sobre o Windows
Media Player e WM DRM (Windows
Media Digital Rights Management).

Operação geral

1 Insira um disco MP3/WMA.
➜ O menu do disco de dados aparece na tela
da TV.

2 Use 3 4  para selecionar um álbum e pressione
OK para abri-lo.

3 Pressione 3 4  ou use o teclado numérico
(0 a 9) para realçar uma faixa.

4 Pressione OK para confirmar.
➜ A reprodução será iniciada a partir da faixa
selecionada até o fim do álbum.

Notas:
– O tempo de leitura do disco pode exceder
10 segundos devido ao grande número de
músicas compiladas.
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Operações de disco

Seleção de reprodução

Durante a reprodução, você pode:

● Pressionar ¡1/2™  no sistema (ou ¡/™ no
controle remoto) para selecionar outra faixa
no álbum atual.

● Pressionar ÉÅ várias vezes para parar/
continuar a reprodução.

● Pressionar DISC MENU no controle remoto
para alternar entre Album e Filelist (Lista de
arquivos).

Reproduzindo Foto CD JPEG

Operação geral

1 Insira um Foto CD JPEG.
➜ O menu do disco de dados aparece na tela
da TV.

2 Use 3 4  para selecionar uma pasta e pressione
OK para abri-la.

3 Pressione 3 4  ou use o teclado numérico
(0 a 9) para realçar um arquivo de imagem.

4 Pressione OK para confirmar.
➜ A reprodução será iniciada a partir do
arquivo selecionado até o fim da pasta.

Seleção de reprodução

Durante a reprodução, você pode:
● Pressione ¡1/2™ no sistema (ou ¡/™

no controle remoto) para selecionar outro
arquivo na pasta atual.

● Use 1 2 3 4  no controle remoto para
girar/inverter os arquivos de imagem.

● Pressionar ÉÅ várias vezes para parar/
continuar a reprodução.

● Pressione DISC MENU no controle remoto
para alternar entre Folder (Pasta) e Filelist
(Lista de arquivos).

Recursos especiais do formato
JPEG

Função de visualização prévia

Esta função mostra o conteúdo da pasta atual ou
do disco inteiro.

1 Pressione 9 durante a reprodução.
➜ Doze imagens em miniatura aparecem na tela
da TV.

2 Use 1 2 3 4  para realçar uma das imagens/
“Slide Show” (Apresentação de slides) e
pressione OK para iniciar a reprodução/
apresentação de slides.

Para acessar o menu de funções
principais do controle remoto.

● Use 1 2 3 4  para realçar “Menu” e
pressione OK.

Para exibir as demais imagens da página
anterior/seguinte

1 Pressione ¡1/2™ no sistema (ou ¡/™ no
controle remoto).

2 Use 1 2 3 4  para realçar “Prev” (Anterior)
ou “Next” (Seguinte) e pressioneOK.

Ampliar a imagem

1 Durante a reprodução, pressione ZOOM
várias vezes para exibir a imagem em diferentes
escalas.

2 Use 1 2 3 4  para visualizar a imagem
ampliada.
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Operações de disco

Modos de reprodução de apresentação
de slides

● Durante a reprodução, pressione PROGRAM
no controle remoto várias vezes para selecionar
um modo de apresentação de slides diferente:

Modo 0: None (Nenhum)
Modo 1: Wipe Top (Eliminar superior)
Modo 2: Wipe Bottom (Eliminar inferior)
Modo 3: Wipe Left (Eliminar esquerda)
Modo 4: Wipe Right (Eliminar direita)
Modo 5: Diagonal Wipe Left Top (Eliminar
diagonal superior esquerda)
Modo 6: Diagonal Wipe Right Top (Eliminar
diagonal superior direita)
Modo 7: Diagonal Wipe Left Bottom (Eliminar
diagonal inferior esquerda)
Modo 8: Diagonal Wipe Right Bottom (Eliminar
diagonal inferior direita)
Modo 9: Extend From Center H (Ampliar do
centro H)
Mode 10: Extend From Center V
Modo 11: Compress To Center H (Comprimir
para centro H)
Modo 12: Compress To Center V (Comprimir
para centro V)
Modo 13: Window H (Janela H)
Modo 14: Window V (Janela V)
Modo 15: Wipe From Edge To Center (Eliminar
da borda para o centro)
Modo 16: Move In From Top (Entrar pelo topo)

Reprodução com vários ângulos

● Durante a reprodução, pressione 1 2 3 4

para girar a imagem na tela da TV.
3: inverter a imagem verticalmente.
4: inverter a imagem horizontalmente.
1: girar a imagem no sentido anti-horário.
2: girar a imagem no sentido horário.

Reprodução de um disco DivX

Este DVD Player suporta a reprodução de filmes
DivX que você pode baixar do seu computador
para um CD-R/RW. (Consulte “Opções do
menu do sistema-DIVX(R) CODE” para obter
mais informações).

1 Insira um disco DivX.
➜ A reprodução será iniciada automaticamente.
Caso contrário, pressione ÉÅ.

2 Se o filme DivX contiver legendas externas, o
menu de legendas será exibido na tela da TV
para que você faça sua escolha.

● Nesse caso, pressione SUBTITLE no controle
remoto para ativar ou desativar a legenda.

● Se o disco DivX oferecer legendas em diversos
idiomas, o pressionamento de SUBTITLE
mudará o idioma da legenda durante a
reprodução.

Dicas úteis:
– Há suporte para arquivos de legenda com as
extensões .srt, .smi, .sub, .ssa e .ass, mas eles não
aparecem no menu de navegação de arquivos.
– O nome de arquivo das legendas deve ser
igual ao nome de arquivo do filme.
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Opções do menu do sistema

Operações básicas

1 Pressione SYSTEM MENU para entrar no
Menu Setup (Menu de configuração).

2 Pressione 1 2  para selecionar uma página para
configuração.

3 Pressione 3 4  para realçar uma opção.

4 Acesse o submenu pressionando 2 ou OK.

5 Mova o cursor pressionando 3 4  para realçar
o item selecionado.
➜ Para ajustar valores, pressione 1 2 .

6 Pressione OK para confirmar.

Para retornar ao menu no nível acima

● Pressione 1 ou OK (no caso de ajuste de valor).

Para sair do menu

● Pressione SYSTEM MENU novamente.
➜ Os ajustes serão armazenadas na memória
do player mesmo que ele esteja desligado.

Nota:
– Alguns dos recursos do menu de configuração
são descritos no “Guia rápido”.

GENERAL SETUP PAGE
(PÁG. CONFIG. GERAL)

As opções incluídas em GENERAL SETUP PAGE
(PÁG. CONFIG. GERAL) são: “TV DISPLAY”
(TELA DA TV), “OSD LANGUAGE” (IDIOMA
NA TELA), “SCREEN SAVER” (PROTETOR DE
TELA) e “DIVX CODE” (CÓDIGO DIVX).

TV DISPLAY

Ajuste a proporção da imagem do DVD player
de acordo com a TV a que está conectado.

➜ NORMAL/PS: se você tiver uma TV
convencional e desejar que ambas as laterais
da imagem sejam cortadas ou formatadas
para ajustar-se à tela da TV.

➜ NORMAL/LB: se você tiver uma TV
convencional. Neste caso, será exibida uma
imagem larga com faixas pretas nas partes
superior e inferior da tela da TV.

➜ WIDE: Selecione esta opção se tiver uma TV
widescreen.

OSD LANGUAGE

consulte “Guia rápido-Etapa 3: Ajuste das
preferências de idioma”.

Protetor de tela

Esta função é usada para ligar ou desligar o
protetor de tela.

➜ ON(LIG.): se nenhuma ação for realizada
em 3 minutos no modo de parar ou de bandeja
aber ta, o protetor de tela será ativado.
➜ OFF(DESL.): o protetor de tela está
desativado.

pg 058-077_MCD710_55_Por 2008.1.8, 11:0464



65

Po
r t

u
gu

ês
Po

r t
u

gu
ês

Opções do menu do sistema

DIVX CODE

A Philips fornece a você o código de registro
DivX® VOD (Video On Demand), que permite
alugar ou comprar vídeos usando o serviço
DivX® VOD.
Para obter mais informações, visite o site
www.divx.com/vod.

1 Em ‘GENERAL SETUP PAGE’ (PÁG.
CONFIG. GERAL), pressione 3 4 para realçar
DIVX CODE (CÓDIGO DIVX). Em seguida,
pressione 2 ou OK para entrar no submenu
e pressione OK novamente para confirmar.
➜ O código de registro será exibido.

VISIT

988TFMZQ

2 Pressione OK para sair.

3 Use o código de registro para comprar ou
alugar vídeos do serviço DivX® VOD no site
www.divx.com/vod. Siga as instruções e baixe
o vídeo em um CD-R para reprodução neste
DVD player.

Notas:
– Todos os vídeos baixados do DivX® VOD só
podem ser reproduzidos neste DVD player.
– O recurso de pesquisa de tempo não está
disponível durante a reprodução de filmes DivX.

AUDIO SETUP PAGE
(PÁG. CONFIG. ÁUDIO)
As opções incluídas na AUDIO SETUP PAGE
(PÁG. CONFIG. ÁUDIO) são: “DIGITAL AUDIO
SETUP” (CONF. ÁUDIO DIGITAL), “DOLBY
DIGITAL SETUP” (CONFIG. DOLBY DIGITAL),
“3D PROCESSING” (PROCESSAMENTO 3D),
“HDCD” e “NIGHT MODE” (MODO
NOTURNO).

 

DIGITAL AUDIO SETUP 

3D PROCESSING 
 

DIGITAL AUDIO SETUP

As opções incluídas na DIGITAL AUDIO SETUP
(CONFIG. ÁUDIO DIGITAL) são: “SPDIF OFF”
(SPDIF DESL.), “SPDIF/RAW” e “SPDIF/PCM”.

SPDIF OFF

SPDIF/RAW

SPDIF PCM 

➜ SPDIF OFF: Desliga a saída SPDIF.
➜ SPDIF/RAW: Selecione esta opção caso
tenha conectado DIGITAL OUT (COAXIAL)
a um decodificador/receiver multicanal.
➜ SPDIF/PCM: Selecione esta opção somente
se o receiver não tiver recursos para decodificar
áudio multicanal.

DOLBY DIGITAL SETUP

A opção incluída em DOLBY DIGITAL SETUP
(CONFIG. DOLBY DIGITAL) é: “DUAL MONO”
(MONO DUPLO).

DUAL MONO
Selecione o ajuste que corresponda à quantidade
de caixas acústicas conectadas.
➜ STEREO: o som mono esquerdo emitirá
sinais de saída para a caixa acústica esquerda,
e o mono direito emitirá sinais de saída para
a caixa acústica direita.
➜ L-MONO (MONO ESQ.): o mono
esquerdo emitirá sinais de saída para as caixas
acústicas esquerda e direita.
➜ R-MONO (MONO DIR.): o mono direito
emitirá sinais de saída para as caixas acústicas
esquerda e direita.
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3D PROCESSING

A opção incluída na página 3D PROCESSING
REVERB (REVERB. PROCESSAMENTO 3D)
é: “REVERB MODE” (MODO REVERB.).

U

REVERB MODE

O modo Reverb proporciona uma experiência
de som surround virtual utilizando apenas duas
caixas acústicas.
➜ OFF (DESLIGADO), CONCERT
(CONCERTO), LIVING ROOM
(SALA DE ESTAR), HALL (SALÃO)
BATHROOM (BANHEIRO), CAVE
(CAVERNA), ARENA E CHURCH
(IGREJA).

HDCD

A opção incluída em HDCD (High Definition
Compatible Digital) é: “FILTER” (FILTRO).

FILTER

Ajusta o ponto da freqüência de corte da saída
de áudio durante a reprodução de um disco
HDCD.
➜ OFF (DESL.), 44.1K e 88.2K.

NIGHT MODE

Neste modo, as saídas de volume alto são
atenuadas e as saídas de volume baixo são
acentuadas para atingir um nível audível. É útil
quando você quer assistir seus filmes de ação
favoritos à noite sem incomodar outras pessoas.

Opções do menu do sistema

➜ ON (LIG.): selecione esta opção para nivelar
o volume. Esta função só está disponível para
filmes com modo Dolby Digital.
➜ OFF: selecione esta opção quando quiser
desfrutar da dinâmica total do som Surround.

VIDEO SETUP PAGE

As opções incluídas em VIDEO SETUP PAGE
(PÁG. CONFIG. VÍDEO) são: “COMPONENT”,
“TV MODE” (MODO TV) e “PICTURE
SETTING” (DEF. DA IMAGEM).

PICTURE SETTING

COMPONENT

Ajusta a saída de vídeo de acordo com a
conexão de vídeo. Este ajuste não é necessário
se você estiver usando a tomada VIDEO
(amarela) para conectar o micro system DVD
à sua TV.
➜ S-VIDEO: selecione esta opção se tiver
conectado o sistema de DVD à TV usando a
tomada S-Video.
➜ Pr/Cr Pb/Cb Y: selecione esta opção se
tiver conectado o micro system DVD à TV
usando tomadas de vídeo componente.

TV MODE

Seleciona os modos de entrelace ou P-SCAN
quando Pr/Cr Pb/Cb Y está selecionado.
➜ P-SCAN e INTERLACE (ENTRELACE).

No modo Progressive scan, você pode desfrutar
da imagem de alta qualidade com menos
tremulações. Esse modo só funciona se você
conectar as tomadas Y Pb Pr do DVD Player
a uma TV que suporte entrada de vídeo
progressivo. Caso contrário, uma imagem
distorcida aparecerá na tela da TV. Para obter o
ajuste correto do recurso Progressive scan do
aparelho, consulte “Introdução - Configuração
do recurso Progressive scan’’.
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Opções do menu do sistema

PICTURE SETTING

Este menu o ajuda a configurar a qualidade
do vídeo.

1 Pressione 3 4  para realçar “PICTURE
SETTING” (DEFIN. IMAGEM).

2 Pressione 2 ou OK para acessar “PICTURE
SETTING”.

AS OPÇÕES INCLUÍDAS NA PÁGINA
PICTURE SETTING SÃO: “SHARPNESS”
(NITIDEZ), “BRIGHTNESS” (BRILHO),
“CONTRAST” (CONTRASTE), “GAMMA”
(GAMA), “HUE” (MATIZ), “SATURATION”
(SATURAÇÃO) E “LUMA DELAY” (ATRASO
LUMA).

PICTURE SETTING

SHARPNESS
Ajusta o nível de nitidez.
➜ HIGH (ALTO), MEDIUM (MÉDIO) e
LOW (BAIXO).

BRIGHTNESS
Ajusta o nível de brilho. Escala: -20 a +20.

CONTRAST
Ajusta o nível de contraste. Escala: -16 a +16.

GAMMA
Ajusta o nível de gama.
➜ HIGH (ALTO), MEDIUM (MÉDIO),
LOW (BAIXO) e NONE (NENHUM).

HUE
Ajusta o nível de matiz. Escala: -9 a +9.

SATURATION
Ajusta o nível de saturação. Escala: -9 a +9.

LUMA DELAY
Ajusta o atraso do brilho.
➜ 0 T e 1 T.

PREFERENCE PAGE
(PÁG. PREFERÊNCIAS)

As opções incluídas na página de preferências
são: “TV Type” (Tipo de TV), “AUDIO”,
“SUBTITLE” (LEGENDA), “DISC MENU”
(MENU DO DISCO), “PARENTAL”
(CONTROLE DE PAIS), “DEFAULT” (PADRÃO)
e “PASSWORD SETUP” (CONFIG. SENHA).

Notas:
– Os recursos de preferência só podem ser
selecionados quando não há disco no player ou
quando a reprodução está totalmente parada.

PARENTAL

Alguns DVDs podem ter um nível de censura
dos pais atribuído ao disco inteiro ou a
determinadas cenas do disco. Este recurso
permite definir um nível de restrição na
reprodução.

Os níveis de classificação vão de 1 a 8 e
dependem do país. Você pode proibir a
reprodução de certos discos que não são
apropriados para seus filhos ou reproduzir
alguns discos com cenas alternativas.certos
discos com cenas alternativas.

8 ADULT

● VCDs, SVCDs e CDs não têm indicação de
nível, de modo que a função Controle de pais
não tem efeito sobre esses tipos de disco. Isso
se aplica à maioria dos DVDs ilegais

1 Pressione 3 4  para realçar “PARENTAL”
(CONTROLE DE PAIS).

2 Acesse o submenu pressionando 2.
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Opções do menu do sistema

3 Use 3 4  para realçar uma classificação para
o disco inserido.
➜ Os DVDs com classificação acima do nível
selecionado só serão reproduzidos se você
inserir a senha de seis dígitos ou escolher
uma classificação de nível mais alta.

Notas:
– Alguns DVDs não são decodificados com uma
classificação portanto a classificação deve ser
impressa na capa do Disco. A função de nível de
classificação não funciona para estes discos.

Explicações da classificação

1 KID SAF
– Programação infantil; recomendada
especialmente para crianças ou telespectadores
de todas as idades.

2 G
– Público geral; recomendado como aceitável
para espectadores de todas as idades.

3 PG
– Sugerida a orientação dos pais.

4 PG 13
– Material inadequado para crianças menores
de 13 anos.

5-6 PGR, R
– Orientação dos pais – Restrito; recomendado
que os pais impeçam filhos menores de 17 anos
de ver ou que permitam que estes vejam apenas
quando supervisionados por um dos pais ou um
responsável adulto.

7 NC-17
– Jovens maiores de 17 anos; exibição não
recomendada para crianças e adolescentes
menores de 17 anos.

8 Adult
– Material adultos; deve ser visto apenas por
adultos devido às cenas de sexo e violência ou
ao linguajar.

DEFAULT

Caso selecione a função “DEFAULT” (PADRÃO),
todas as opções e ajustes pessoais retornarão à
configuração padrão de fábrica. Todas as suas
configurações pessoais serão apagadas.

CUIDADO!
– Quando essa função é ativada, todos
os ajustes retornam ao padrão de
fábrica.

PASSWORD SETUP
(CONFIGURAÇÃO DE SENHA)

As opções incluídas em VIDEO SETUP PAGE
(PÁGINA CONFIG. SENHA) são:“PASSWORD
MODE” (MODO SENHA) e “PASSWORD”
(SENHA).

PASSWORD MODE

Este recurso é usado para ativar/desativar a
senha selecionando “ON” (LIG.)/“OFF” (DESL.).

PASSWORD

Insira sua senha de quatro dígitos quando for
exibida um solicitação na tela. A senha padrão
é 1234.

1 Pressione 3 4  para realçar “PASSWORD”
(SENHA).

2 Acesse o submenu pressionando 2.

3 Pressione OK para abrir a página e inserir
uma nova senha.

4 Insira o código de quatro dígitos atual.

5 Insira o novo código de quatro dígitos.

6 Insira novamente o novo código de quatro
dígitos para confirmar.
➜ O novo código de quatro dígitos ficará
valendo.

7 Pressione OK para sair.

Notas:
– Se a senha for alterada, os códigos do controle
de pais e de bloqueio do disco também serão
alterados.
– A senha padrão (1234) fica sempre ativa
mesmo se a senha for trocada.
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Recepção do rádio

Sintonia de estações de rádio

1 Pressione STANDBY-ONB para ativar a
última origem selecionada.

2 Pressione SOURCE (ou TUNER no
controle remoto) para selecionar TUNER FM
(SINTONIZADOR FM).

3 Pressione e mantenha pressionado ¡1/2™ no
sistema (ou 2/3 no controle remoto) até que
a indicação de freqüência comece a mudar. Em
seguida, libere o botão.
➜ O sistema sintoniza automaticamente a
próxima estação de rádio com transmissão
forte.

● Para sintonizar uma estação com transmissão
fraca, pressione ¡1/2™ no sistema (ou 2/3 no
controle remoto) várias vezes rapidamente até
que uma estação seja localizada.

4 Repita a etapa 3, se necessário, até localizar a
estação de rádio desejada.

Memorizando estações de rádio

É possível memorizar até 20 estações,
independentemente da recepção.

Programação automática

● Pressione PROGRAM no controle remoto
por mais de dois segundos para ativar a
programação.
➜ Todas as estações disponíveis são
programadas.

Programação manual
1 Sintonize a estação desejada (consulte “Sintonia

de estações de rádio”).

2 Pressione PROGRAM no controle remoto.
➜ O ícone “PROG” pisca.

Outras funções

3 Pressione PRESET +/- (ou ¡ / ™ no controle
remoto) para selecionar o número da faixa
memorizada desejada.
➜ Se o ícone “PROG” apagar antes de você
selecionar o número memorizado desejado,
pressione PROGRAM no controle remoto.

4 Pressione PROGRAM no controle remoto
novamente para armazenar a estação de rádio.

● Repita as etapas 1 - 4 para armazenar outras
estações.

Ouvindo estações de rádio memorizadas

● No modo sintonizador, pressione PRESET +/-
(ou ¡ / ™ no controle remoto) para selecionar
o número memorizada desejado.
➜ O número memorizado, a freqüência da
rádio e a faixa de onda serão exibidos.

Ajustando o relógio

1 No modo de espera, pressione e mantenha
pressionado CLOCK no controle remoto até
que a hora pisque no display.
➜ "CLOCK SET" (ACERT. RELÓGIO) é exibido
rapidamente. Os dígitos da hora piscam no
display.

2 Gire VOLUME -/+ no sentido horário ou
anti-horário ou pressione VOL +/- no controle
remoto para ajustar a hora.

3 Pressione CLOCK para confirmar.
➜ Os dígitos dos minutos piscam no display.

4 Gire VOLUME -/+ no sentido horário ou
anti-horário ou pressione VOL +/- no controle
remoto para ajustar os minutos.

5 Pressione CLOCK novamente para confirmar
o ajuste do relógio.

Notas:
– Este sistema só suporta o modo 24 horas.
– Os ajustes do relógio serão apagados quando
o aparelho for desconectado da fonte de
alimentação.
– O aparelho sairá do modo de ajuste do
relógio se nenhum botão for pressionado dentro
de 30 segundos.
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Outras funções

Configuração do timer
despertador/desligamento
automático

Ajuste do timer de desligamento
automático

No modo ligado, o ajuste de timer de
desligamento automático permite que o sistema
entre automaticamente no modo de espera
após um tempo predefinido.

1 No modo ativo, pressione SLEEP/TIMER no
controle remoto várias vezes para selecionar
uma hora predefinida.
➜ As opções são as seguintes (tempo em
minutos):
00 ➜ 10 ➜ 20 ➜ 30 ➜ 40 ➜ 50 ➜ 60 ➜ 70
➜ 80 ➜ 90 ➜ 00

2 Quando o período de tempo desejado for
exibido, pare de pressionar o botão SLEEP/
TIMER.
➜ “SLEEP” (DORMIR) aparece.

Para desativar o timer de desligamento
automático

● Pressione SLEEP/TIMER várias vezes até que
“00” seja exibido ou pressione o botão
STANDBY-ONB.

No modo de espera, o ajuste do timer permite
que o sistema ligue automaticamente na hora
definida.

Configuração do timer despertador

IMPORTANTE!
– Antes de ajustar o timer, certifique-se
de que o relógio está ajustado
corretamente.

1 Pressione e mantenha pressionado SLEEP/
TIMER até que a hora pisque no display.
➜ “TIME SET” (AJUSTAR HORA) rola pelo
display.  Os dígitos da hora piscam no display.

2 Gire VOLUME -/+ no sentido horário ou anti-
horário ou pressione VOL +/- no controle
remoto para ajustar a hora.

3 Pressione SLEEP/TIMER para confirmar.
➜ Os dígitos dos minutos piscam no display.

4 Gire VOLUME -/+ no sentido horário ou
anti-horário ou pressione VOL +/- no controle
remoto para ajustar os minutos.

5 Pressione SLEEP/TIMER para confirmar o
ajuste.
➜ “OFF” (DESL.) pisca no display.

6 Gire VOLUME -/+ no sentido horário ou
anti-horário ou pressione VOL +/- no controle
remoto para selecionar “ON” (LIG.).
➜ O ícone  será exibido no display.

Para desativar o timer

● Selecione “OFF” (DESL.) na etapa 6.
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Origens externas

Usando um dispositivo não-USB
1 Conecte as tomadas AUX-IN (L/R) do

sistema às tomadas AUDIO OUT de outro
dispositivo de áudio/vídeo (como videocassete,
player de Laser Disc ou toca-fitas) usando os
cabos de áudio (branco/vermelho).

2 Pressione AUX para selecionar o equipamento
externo.
➜ "AUX" é exibido.

Notas:
– Todas as funções de controle de som (DSC ou
DBB, por exemplo) estão disponíveis para seleção.
– Consulte as instruções de operação do
equipamento conectado para obter mais detalhes.

Uso de um dispositivo USB de
armazenamento em massa

Conectando um dispositivo USB de
armazenamento em massa ao sistema Hi-Fi,
você poderá desfrutar das músicas armazenadas
no dispositivo através dos poderosos alto-
falantes do sistema Hi-Fi.

Para reproduzir no sistema Hi-Fi
dispositivos USB de armazenamento em
massa compatíveis, você poderá usar:

– memória flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
– players de flash USB (USB 2.0 ou USB1.1)
– cartões de memória (requer um leitor de

cartão adicional para funcionar com o
sistema Hi-Fi)

Notas:
– Em alguns players de flash USB (ou dispositivos
de memória), o conteúdo armazenado é gravado
usando-se uma tecnologia de proteção a direitos
autorais. Esses conteúdos protegidos não são
reproduzidos em outros dispositivos (como esse
sistema Hi-Fi).
– Compatibilidade da conexão USB neste
produto:
a) Este produto suporta a maioria dos
dispositivos USB de armazenamento em massa
compatíveis com os padrões de dispositivos USB
de armazenamento em massa.

i) Os dispositivos de armazenamento em massa
mais comuns são unidades flash, memory
sticks, jump drives, etc.

ii) Se "Unidade de disco" for exibido no
computador depois que você conectar o
dispositivo de armazenamento em massa,
provavelmente o computador é compatível com
esse dispositivo e funcionará com este produto.

b) Se o dispositivo de armazenamento em massa
exigir uma pilha/fonte de alimentação. Verifique
se tem uma pilha nova ou carregue o dispositivo
USB primeiro e conecte-o ao produto novamente.

– Tipos de música suportados:
a) Este dispositivo só suporta músicas
desprotegidas com as seguintes extensões
de arquivo:
.mp3
.wma
b) Músicas compradas em lojas on-line não
são suportadas porque são protegidas pelo
Gerenciamento de direitos digitais.
c) As extensões de nomes de arquivo a seguir
não são suportadas.
.wav; .m4a; .m4p; .mp4; .aac, etc.

– Não é possível fazer uma conexão direta da
porta USB do computador com o produto, mesmo
se o computador tiver arquivos mp3 ou wma.

Formatos suportados:
– USB ou formato de arquivo de memória

FAT12, FAT16, FAT 32 (tamanho do setor :
512 bytes)

– Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 32 a
320 Kbps e taxas de bits variáveis

– WMA v9 ou anterior
– Aninhamento de diretórios: 8 níveis (máx.)
– Número de álbuns/pastas: 50 (máx.)
– Número de faixas/títulos: 500 (máx.)
– Marca ID3 v2.0 ou posterior
– Nome do arquivo em Unicode UTF8

(tamanho máximo: 128 bytes)

O sistema não reproduz nem suporta os
seguintes componentes:

– Álbuns vazios: um álbum vazio não contém
arquivos MP3/WMA e não aparece no
display.

– Formatos de arquivos não suportados são
ignorados. Isso significa que documentos do
Word .doc ou arquivos MP3 com extensão
.dlf, por exemplo, são ignorados e não são
reproduzidos.

– Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
– Arquivos WMA protegidos com DRM
– Arquivos WMA no formato Lossless

pg 058-077_MCD710_55_Por 2008.1.8, 11:0471



72

Po
rtu

gu
ês

Origens externas

Como transferir arquivos de música do
PC para um dispositivo USB de
armazenamento em massa

Arrastando e soltando arquivos de música, você
poderá transferir facilmente suas músicas
favoritas do PC para um dispositivo USB de
armazenamento em massa.
No player de flash, você também pode usar o
software de gerenciamento de músicas para
transferir músicas. No entanto, esses
arquivos WMA talvez não possam
ser reproduzidos por questões de
compatibilidade.

Como organizar seus arquivos
MP3/WMA no dispositivo USB de
armazenamento em massa
Esse sistema Hi-Fi navegará pelos arquivos
MP3/WMA na ordem pastas/subpastas/títulos.
Exemplo:

                         Root

                                   Title 001
                                   Title 002
                                   Title 003

                                   Album 01

                                           Title 001
                                          Title 002

            Title 003

            Album 02

                                                    Title 001
                                                    Title 002
                                                    Title 003
                                  Album 03

                                          Title 001
                                          Title 002
                                          Title 003

Organize seus arquivos MP3/WMA em pastas
ou subpastas diferentes, conforme necessário.

Notas:
–  Se você não tiver organizado os arquivos
MP3/WMA em álbuns no disco, eles serão
atribuídos automaticamente a um álbum "00".
–  Certifique-se de que os nomes dos arquivos
MP3 terminam em .mp3 e o nome dos arquivos
WMA, em .wma.
–   Para arquivos WMA protegidos com DRM, use o
Windows Media Player 10 (ou posterior) para a
conversão. Visite www.microsoft.com para obter
mais detalhes sobre o Windows Media Player e
WM DRM (Windows Media Digital Rights
Management).

1 Verifique se o dispositivo USB foi conectado
corretamente. (Consulte Instalação: Conexão
de um dispositivo USB ou cartão de
memória).

2 Pressione SOURCE (USB no controle
remoto) uma ou mais vezes para selecionar USB.
– NO FILE será exibido se nenhum arquivo de
áudio for encontrado no dispositivo USB.

3 Reproduza os arquivos de áudio do USB como
se fossem álbuns/faixas de um CD (consulte
Operações de disco).

Notas:
–  Por questões de compatibilidade, as informações
do álbum/faixa podem ser diferentes das exibidas
no software de gerenciamento de música dos
players de flash.
–  Os nomes dos arquivos ou marcas ID3 serão
exibidos como --- caso não estejam em inglês.
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AMPLIFICADOR

Potência de saída ......................................... 2 x 50 W RMS
Resposta de freqüência .... 20 Hz a 20000 Hz, - 3 db
Relação sinal-ruído ................................................... > 65 dB
Entrada AUX .................................................. 1V / 20 Kohm

DISCO

Tipo de laser ................................................... Semicondutor
Diâmetro do disco ........................................... 12 cm/8 cm
Decodificação de vídeo ....... MPEG-1/MPEG-2/DivX
Vídeo DAC ....................................................................... 12 bits
Sistema de sinal ...................................................  PAL/NTSC
Formato de vídeo ....................................................  4:3/16:9
S/N de vídeo ...............................................................  > 48 dB
DAC de áudio ..............................................  24 bits/96 kHz
Distorção harmônica total ..................  < 0,1% (1 kHz)
Resposta de freqüência .... 4 Hz - 20 kHz (44,1 kHz)
........................................................... 4 Hz - 22 kHz (48 kHz)
........................................................... 4 Hz - 24 kHz (96 kHz)
Relação sinal-ruído ............................................... > 65 dBA

SINTONIZADOR

Faixa de sintonia FM ..............................  87,5 - 108 MHz
Grade de sintonia ....................................................... 50 KHz
Sensibilidade
– Relação sinal-ruído mono de 26 dB .................. 5 uV
– Relação sinal-ruído estéreo de 46 dB ......... 100 uV
Seletividade ................................................................... > 28 dB
Rejeição da imagem ................................................. > 25 dB
Distorção harmônica total ........................................  < 3%
Relação sinal-ruído ................................................. >55 dBA

Especificações

CAIXAS ACÚSTICAS

Impedância das caixas acústicas ............................ 4 ohm
Driver da caixa acústica, base ........................................... 5"
Driver da caixa acústica, tweeter ................................ 0,2”
Resposta de freqüência ................... 60 Hz a 20.000 Hz

INFORMAÇÕES GERAIS

Alimentação AC ............... 110 V - 240 VAC, 50/60 Hz
Consumo de energia em funcionamento ......... 52 W
Consumo de energia no modo de espera ..... < 4 W
Saída de vídeo composto .................. 1,0 Vp-p, 75 ohm
Saída coaxial ......................... 0,5 Vpp ± 0,1 Vpp 75 ohm
USB Direct ............................................................... Versão 2.0

DIMENSÕES

– Unidade principal (L x A x P) ...........................................
................................................................ 248 x 110 x 307 mm
– Caixa acústica (L x A x P) ...................................................
................................................................ 170 x 270 x 220 mm

PESO

– Com a embalagem ...................................................... 10 kg
– Unidade principal ........................................................... 2 kg
– Caixa acústica ................................................................ 2,8 kg

Especificações sujeitas a alterações sem
notificação prévia.
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AVISO
Nunca tente consertar você mesmo o sistema, pois isso invalidará a garantia. Não abra o sistema,
pois existe risco de choque elétrico.

Se ocorrer uma falha, verifique os pontos listados abaixo antes de encaminhar o sistema para
conserto. Se não conseguir corrigir um problema seguindo estas dicas, consulte seu revendedor
ou a Philips para obter assistência.

Solução de problemas

Problema Solução

Não acontece nada quando ligo o
gravador.

Nenhuma imagem é exibida.

Imagem distorcida ou ruim.

Imagem completamente distorcida ou
imagem em preto-e-branco.

✔ Verifique se o cabo de alimentação AC está
conectado corretamente.

✔ Pressione STANDBY-ONB para ligar o
aparelho.

✔ Verifique se a TV está ligada.
✔ Verifique a conexão do vídeo.
✔ Pressione SOURCE várias vezes na parte

superior do DVD player para selecionar “DVD”
ou pressione DISC no controle remoto.

✔ Ligue a TV no canal de entrada de vídeo
(Video In) correto. Esse canal geralmente fica
ao lado do canal 00. Ou pode haver um botão
no controle remoto da TV que selecione o canal
Auxiliary ou A/V IN. Consulte o manual da TV
para obter mais detalhes. Ou mude os canais na
TV até ver a tela do DVD.

✔ Se o recurso Progressive scan estiver ativado
mas a TV conectada não oferecer suporte a
sinais progressivos ou os cabos não estiverem
conectados apropriadamente, consulte
“Introdução - Configuração do recurso
Progressive scan (somente para TV com
Progressive scan)” para obter a configuração
adequada do Progressive scan ou desative o
recurso como abaixo:
1) Desative o modo Progressive scan da TV
ou ative o modo Interlace.
2) Pressione SYSTEM MENU no controle
remoto para sair do menu do sistema. Em
seguida, pressione DISC e “1” para sair do
Progressive scan.

✔ Às vezes, pode ocorrer uma leve distorção de
imagem. Isso não é uma falha.

✔ Limpe o disco.

✔ A TV tem um padrão para o sistema de cores.
Se o sistema de cores do aparelho de DVD for
diferente do sistema da TV, a imagem poderá
ficar distorcida ou sem cor.
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A proporção da imagem não pode ser
alterada, embora você tenha definido
o formato da TV.

Sem som ou som distorcido.

O DVD player não inicia a reprodução.

O DVD micro system não responde
quando os botões são pressionados.

Não é possível ativar alguns recursos,
como legendas ou áudio em vários
idiomas.

Ruído considerável em transmissões de
rádio.

✔ A proporção da imagem é fixa no disco DVD.
✔ Dependendo da TV, talvez não seja possível

alterar a proporção da imagem.

✔ Ajuste o volume.
✔ Verifique se as caixas acústicas estão

conectadas corretamente.
✔ Substitua os cabos das caixas acústicas.
✔ Desligue os fones de ouvido.
✔ O aparelho está no modo pausa, em câmera

lenta ou avanço/retrocesso rápido; pressione
ÉÅ (ou ÉÅ no controle remoto) para
continuar no modo de reprodução normal.

✔ Insira um disco legível com o lado de
reprodução voltado para baixo.

✔ Verifique o tipo do disco, o sistema de cores e
o código de região. Verifique se há arranhões
ou manchas no disco.

✔ Pressione SYSTEM MENU para desligar a tela
do menu de configuração.

✔ Cancele a função de classificação de controle
dos pais ou altere o nível de classificação.

✔ Ocorreu condensação de umidade dentro do
aparelho. Remova o disco e deixe o aparelho
ligado por cerca de uma hora.

✔ Retire o plugue da tomada da parede e insira
novamente.

✔ O áudio em vários idiomas ou a legenda não
estão gravados no DVD.

✔ A mudança do idioma do som ou das legendas
não é permitida no DVD.

✔ Os recursos podem não estar disponível no
disco.

✔ Sintonize a freqüência correta.
✔ Conecte as antenas.
✔ Estenda completamente o fio da antena FM.

Posicione-o de modo a obter a melhor
recepção e fixe-o na parede.

✔ Conecte uma antena FM externa.
✔ Ajuste a direção e a posição para obter a

melhor recepção.
✔ Posicione a antena bem afastada de qualquer

equipamento que possa causar ruído ou
interferência.

✔ Aumente a distância entre o sistema e a TV
ou outro equipamento.

Solução de problemas
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O controle remoto não funciona.

O visor está escuro.

Som baixo de zumbido ou chiado.

Resposta de graves baixa.

Não é possível selecionar Progressive
scan.

Alguns arquivos no dispositivo USB não
são exibidos.

✔ Selecione a origem correta (DISC ou AUX1/2,
por exemplo) antes de pressionar o botão de
função.

✔ Aponte o controle remoto para o sensor
remoto da unidade.

✔ Reduza a distância do player.
✔ Remova possíveis obstáculos.
✔ Troque a bateria.
✔ Verifique se a bateria foi inserida corretamente.

✔ Pressione DIM novamente.

✔ Coloque o DVD micro system o mais longe
possível de dispositivos elétricos que possam
causar interferência.

✔ Verifique a polaridade das caixas acústicas.

✔ Verifique se a saída do sinal de vídeo foi
alterada para 'Pr/Cr Pb/Cb Y'.

✔ Verifique se o número de pastas é superior
a 99 ou se a quantidade de títulos é superior
a 999.

✔ Remova o dispositivo USB de armazenamento
em massa ou selecione outra origem.

Solução de problemas

“DEVICE NOT SUPPORTED
(DISPOSITIVO NÃO SUPORTADO)”
é exibido no display.
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Glossário

Analógico: som não convertido em números.
O som analógico varia, enquanto o som digital tem
valores numéricos específicos. Essas tomadas enviam
áudio por meio de dois canais, o esquerdo e o
direito.

Proporção da imagem: A relação dos tamanhos
vertical e horizontal de uma imagem exibida.
A relação horizontal versus a relação vertical das
TVs convencionais é 4:3 e a de widescreen é 16:9.

Tomadas AUDIO OUT: tomadas na parte
traseira do aparelho de DVD que enviam áudio
para outro aparelho (TV, aparelhos de som, etc.).

Taxa de bits: quantidade de dados usados para
uma determinada duração de música; medida em
kilobits por segundo ou kbps, ou a velocidade em
que você grava. Geralmente, quanto maior a taxa de
bits, melhor a qualidade do som. No entanto, taxas
mais altas de bits ocupam mais espaço em disco.

Capítulo: seções de um filme ou programa musical
em um DVD, menores do que os títulos. O título
compõe-se de diversos capítulos. A cada capítulo
atribui-se um número de capítulo, para permitir a
localização do capítulo desejado.

Tomadas Component Video Out: tomadas
na parte traseira do aparelho de DVD que enviam
vídeo de alta qualidade para uma TV que possui
tomadas Component Video In (R/G/B, Y/Pb/Pr, etc.).

Menu de discos: exibição de uma tela preparada
para permitir a seleção de imagens, sons, legendas,
diversos ângulos, etc. gravados em um DVD.

Digital: Som convertido em valores numéricos.
O som digital está disponível quando você usa
tomadas DIGITAL AUDIO OUT coaxiais ou ópticas.
Essas tomadas enviam áudio por meio de diversos
canais em vez de apenas dois, como no caso do
som analógico.

Dolby Digital: sistema de som surround
desenvolvido pela Dolby Laboratories que contém
até seis canais de áudio digital (frontal esquerdo e
direito, surround esquerdo, direito e central).

JPEG: sistema de compactação de dados de
imagem estática proposto pelo Joint Photographic
Expert Group, que apresenta pequena perda de
qualidade de imagem apesar da elevada taxa de
compactação.

MP3: um formato de arquivo com um sistema de
compactação de dados de som. MPE é abreviação
de Motion Picture Experts Group 1 (ou MPEG-1)
Audio Layer 3. Com o formato MP3, um CD-R
ou CD-RW pode conter cerca de 10 vezes mais
volume de dados do que um CD comum.

Multicanal: o DVD é especificado para que
cada faixa de som constitua um campo sonoro.
O conceito multicanais refere-se a uma estrutura
de faixas de som com três ou mais canais.

Controle de pais: função do DVD que limita a
reprodução do disco de acordo com a idade dos
usuários e com o nível de limitação de cada país. A
restrição varia de um disco para outro. Quando ativada,
a reprodução será proibida se o nível do software for
maior do que o nível definido pelo usuário.

PCM (Pulse Code Modulation, Modulação
do código de pulso): sistema para converter
sinal sonoro analógico em sinal digital para
processamento posterior, sem o uso de
compactação de dados.

Controle de reprodução (PBC): refere-se ao
sinal gravado em CDs de vídeo ou SVCDs para o
controle da reprodução. Usando telas de menu
gravadas em CDs de vídeo ou SVCDs que
suportam PBC, você pode desfrutar softwares
interativos ou que tenham funções de busca.

Progressive scan (P-Scan): exibe todas as linhas
horizontais de uma imagem de uma só vez, como
um quadro de sinal. Esse sistema pode converter o
vídeo do formato Interlace do DVD em formato
Progressive scan para conexão com uma exibição
progressiva, o que aumenta significativamente a
resolução vertical. É necessário um aparelho de TV
com Progressive scan para receber saída de
Progressive scan do aparelho.

Código de região: sistema que só permite a
reprodução de discos na região designada. Esta
unidade só executa discos que tenham códigos de
região compatíveis. Você pode encontrar o código
de região de sua unidade no rótulo do produto.
Alguns discos são compatíveis com mais de uma
região (ou ALL – Todas as regiões).

S-Video: produz uma imagem nítida, pois envia
sinais separados para luminância e cor. Só é possível
usar S-Video em TVs que tenham tomada S-Video In.

Freqüência de amostragem: freqüência de
amostragem de dados quando dados analógicos são
convertidos em digitais. A freqüência de
amostragem representa numericamente quantas
vezes o sinal analógico original foi testado por
segundo.

Surround: sistema para a criação de campos
sonoros tridimensionais com muito realismo, graças
à disposição de diversas caixas acústicas ao redor
do ouvinte.

Título: maior seção de um recurso de filme ou
música em um DVD, música, etc., em software de
vídeo ou o álbum inteiro de um software de áudio.
A cada título atribui-se um número para permitir a
localização do título desejado.
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LISTA DE SERVIÇO AUTORIZADO - BRASIL

ACRE BARRA S FRANCISCO 27-37562245 BELO HORIZONTE 31-32257262 PORTO TROMBETAS 93-35491606
CRUZEIRO DO SUL 68-33224432 CASTELO 28-35420482 BELO HORIZONTE 31-32254066 SANTAREM 93-35235322
RIO BRANCO 68-32217642 COLATINA 27-37222288 BELO HORIZONTE 31-34420944
RIO BRANCO 68-32249116 GUARAPARI 27-33614355 BELO HORIZONTE 31-34181919 PARAÍBA

LINHARES 27-33710148 BELO HORIZONTE 31-32957700 CAMPINA GRANDE 83-3212128
ALAGOAS S GABRIEL DA PALHA 27-37271153 BELO HORIZONTE 31-34491000 ESPERANCA 83-3612273
ARAPIRACA 82-5222367 SAO MATEUS 27-37633806 BELO HORIZONTE 31-21027373 GUARABIRA 83-2711159
MACEIO 82-32417237 VILA VELHA 27-32891233 BETIM 31-35322088 JOAO PESSOA 83-32469689
PALMEIRA DOS INDIOS 82-4213452 VITORIA 27-32233899 BOM DESPACHO 37-35212906 JOAO PESSOA 83-32446044
UNIAO DOS PALMARES 82-32811305 BOM DESPACHO 37-35222511 JOAO PESSOA 83-32210460

GOÍAS CARANGOLA 32-37412017 NOVA FLORESTA 83-3741014
AMAPÁ ANAPOLIS 62-3243562 CASSIA 35-35412293 SAPE 83-2832479
MACAPA 96-2175934 CACU 64-6561811 CONGONHAS 31-37311638 SOLANEA 83-3631241
SANTANA 96-2811080 CALDAS NOVAS 64-4532878 CONS LAFAIETE 31-37637784

CATALAO 64-4412786 CONTAGEM 31-33912994 PARANÁ
AMAZONAS FORMOSA 61-6318166 CONTAGEM 31-33953461 AMPERE 46-5471605
MANAUS 92-36333035 GOIANIA 62-32919095 CORONEL FABRICIANO 31-38411804 ANTONINA 41-34321782
MANAUS 92-36633366 GOIANIA 62-32292908 CURVELO 38-37213009 APUCARANA 43-34225306
MANAUS 92-32324252 GOIATUBA 94-34952272 DIVINOPOLIS 37-32212353 ARAPONGAS 43-2753723

INHUMAS 62-5111840 FORMIGA 37-33214177 ASSIS CHATEAUBRIAND 44-5285181
BAHIA IPAMERI 62-4511184 FRUTAL 34-34235279 BANDEIRANTES 43-5421711
ALAGOINHAS 75-4211128 ITAPURANGA 62-3551484 GOV. VALADARES 33-32716650 CAMPO MOURAO 44-35238970
BARREIRAS 77-36117592 ITUMBIARA 64-34310837 GUAXUPE 35-35513891 CASCAVEL 45-32254005
BOM JESUS DA LAPA 77-4814335 JUSSARA 62-3731806 GUAXUPE 35-35514124 CIANORTE 44-6292842
BRUMADO 77-4412381 LUZIANIA 61-6228519 IPATINGA 31-38222332 CURITIBA 41-33334764
CAETITE 77-34541183 MINEIROS 64-6618259 ITABIRA 31-38316218 CURITIBA 41-32648791
CAMACARI 71-36218288 PIRES DO RIO 64-4611133 ITAJUBA 35-36211315 CURITIBA 41-32534391
CICERO DANTAS 75-32782767 RIALMA 62-3971320 ITAPECERICA 37-33411326 FOZ DO IGUACU 45-35233029
CRUZ DAS ALMAS 75-6212839 RIO VERDE 64-36210173 ITAPECERICA 37-33411326 FOZ DO IGUACU 45-35234115
ESPLANADA 75-4271454 TRINDADE 62-5051505 ITAUNA 37-32412468 FRANCISCO BELTRAO 46-35233230
EUNAPOLIS 73-2815181 URUACU 62-3571285 ITUIUTABA 34-32682131 GUARAPUAVA 42-36235325
FEIRA DE SANTANA 75-32232882 JOAO MONLEVADE 31-38512909 IBAITI 43-5461162
FEIRA DE SANTANA 75-2213427 MARANHÃ O JOAO MONLEVADE 31-38521112 IBIPORA 43-2581863
GANDU 73-32541664 ACAILANDIA 99-35381889 JOAO PINHEIRO 38-35611327 IRATI 42-34221337
ILHEUS 73-2315995 BACABAL 99-36212794 JUIZ DE FORA 32-30842584 LAPA 41-36222410
IRECE 74-36410202 BALSAS 99-5410113 JUIZ DE FORA 32-32151514 LOANDA 44-4252053
ITABERABA 75-32512358 CAROLINA 98-7311335 LAGOA DA PRATA 37-32613493 LONDRINA 43-33241002
ITABUNA 73-36137777 CAXIAS 99-35212377 LAVRAS 35-38219188 MANDAGUARI 44-2331335
ITAPETINGA 77-2613003 CHAPADINHA 98-4711364 MANHUACU 33-33314735 MARINGA 44-32264620
JACOBINA 74-36211323 CODO 99-36611277 MONTE CARMELO 34-38422082 MEDIANEIRA 45-32642580
JEQUIE 73-35254141 CODO 99-36612942 MONTE SANTO DE MINAS 35-35911888 PALMEIRA 42-2523006
JUAZEIRO 74-36116456 COELHO NETO 98-34731351 MONTES CLAROS 38-32218925 PARANAGUA 41-34225804
JUAZEIRO 74-36111002 IMPERATRIZ 99-35244969 MURIAE 32-37224334 PATO BRANCO 46-32242786
LAURO DE FREITAS 71-3784021 PEDREIRAS 99-36423142 MUZAMBINHO 35-5712419 PONTA GROSSA 42-32226590
MURITIBA 75-4241908 PRESIDENTE DUTRA 99-36631815 NANUQUE 33-36212165 RIO NEGRO 47-36450251
PAULO AFONSO 75-32811349 SANTA INES 98-36537553 NOVA LIMA 31-35412026 ROLANDIA 43-2561947
POCOES 77-4311890 SAO JOSE DE RIBAMAR 98-2241581 OLIVEIRA 37-33314444 S J DOS PINHAIS 41-32822522
RIBEIRA DO POMBAL 75-2761853 SAO LUIS 98-32323236 PARA DE MINAS 37-32316369 S MIGUEL DO IGUACU 45-5651429
SALVADOR 71-32473659 SAO LUIS 98-32315276 PARA DE MINAS 37-32321975 SANTA FE 44-2471147
SALVADOR 71-2675000 PARACATU 38-36711250 SAO JORGE D' OESTE 46-5341305
SALVADOR 71-32072070 MATO GROSSO PASSOS 35-35214342 STO ANTONIO PLATINA 43-35341809
SALVADOR 71-33356233 ALTA FLORESTA 66-35212460 PATOS DE MINAS 34-38222588 TELEMACO BORBA 42-32726044
SANTO AMARO 75-32413171 ALTO ARAGUAIA 66-4811726 PATROCINIO 34-38311531 TOLEDO 45-32522471
SENHOR DO BONFIM 74-5413143 BARRA DO GARGAS 66-4011394 PITANGUI 37-32716232 UMUARAMA 44-36231233
SERRINHA 75-32611794 CUIABA 65-36230421 PIUMHI 37-33714632
STO ANTONIO JESUS 75-36314470 LUCAS DO RIO VERDE 65-5491333 POCOS DE CALDAS 35-37121866 PERNAMBUCO
TEIXEIRA DE FREITAS 73-30111600 PONTES E LACERDA 65-2662326 POCOS DE CALDAS 35-37224448 BELO JARDIM 81-37261918
VALENCA 75-6413710 PRIMAVERA DO LESTE 66-4981682 PONTE NOVA 31-38172486 CABO STO AGOSTINHO 81-35211823
VITORIA DA CONQUISTA 77-34241183 RONDONOPOLIS 66-4233888 POUSO ALEGRE 35-34212120 CAMARAGIBE 81-34581246

SINOP 66-5314592 S SEBASTIAO PARAISO 35-35313094 CARUARU 81-37220235
CEARÁ TANGARA DA SERRA 65-3261431 S SEBASTIAO PARAISO 35-35312054 FLORESTA 81-8771274
BREJO SANTO 88-5310133 VARZEA GRANDE 65-6826502 SANTOS DUMONT 32-32516369 GARANHUNS 87-37611090
CRATEUS 88-6910019 SAO JOAO DEL REI 32-33718306 GARANHUNS 87-37610085
CRATO 88-5212501 MATO GROSSO DO SUL STO ANTONIO MONTE 37-32811258 PAULISTA 81-34331142
FORTALEZA 85-32875506 AMAMBAI 67-4811543 TEOFILO OTONI 33-35225831 RECIFE 81-32313399
FORTALEZA 85-40088555 CAMPO GRANDE 67-33242804 TIMOTEO 31-38482728 RECIFE 81-21262111
IBIAPINA 88-36531223 CAMPO GRANDE 67-3831540 UBA 32-35323626 RECIFE 81-34656042
IGUATU 88-35810512 CAMPO GRANDE 67-3213898 UBERABA 34-33332520 RECIFE 81-34629090
ITAPIPOCA 88-6312030 DOURADOS 67-4217117 UBERLANDIA 34-32123636 SALGUEIRO 87-38716309
JUAZEIRO DO NORTE 88-35112667 IVINHEMA 67-4421244 UBERLANDIA 34-32360764 SERRA TALHADA 87-38311401
LIMOEIRO DO NORTE 88-4231938 NAVIRAI 67-4612486 VARGINHA 35-32227889
OROS 88-5841271 NOVA ANDRADINA 67-4413851 VARZEA DA PALMA 38-37311548 PIAUÍ
SOBRAL 88-36110605 PONTA PORA 67-4314313 VAZANTE 34-38131420 CAMPO MAIOR 86-32521376
TIANGUA 88-36713336 RIO BRILHANTE 67-4527950 VICOSA 31-38918000 FLORIANO 89-5221154
UBAJARA 88-6341233 TRES LAGOAS 67-5212007 OEIRAS 89-4621066

PARÁ PARNAIBA 86-3222877
DISTRITO FEDERAL MINAS GERAIS ABAETETUBA 91-37512272 PICOS 89-4221444
BRASILIA 61-32269898 ALFENAS 35-32927104 BELEM 91-32690400 PICOS 89-34155135
BRASILIA 61-33016666 ALMENARA 33-7211234 BELEM 91-32421090 TERESINA 86-32213535
GAMA 61-5564840 ANDRADAS 35-37312970 CAPANEMA 91-34621100 TERESINA 86-32230825

ARAXA 34-36611132 CASTANHAL 91-37215052 TERESINA 86-32214618
ESPÍRITO SANTO ARAXA 34-36691869 ITAITUBA 93-5181545
ALEGRE 28-35526349 ARCOS 37-33513455 MARABA 94-3211891 RIO DE JANEIRO
ARACRUZ 27-32561251 BAMBUI 37-34311473 OBIDOS 93-5472116 B JESUS ITABAPOANA 22-38312216
BAIXO GUANDU 27-37321142 BARBACENA 32-33310283 PARAGOMINAS 91-30110778 BELFORD ROXO 21-27616060
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Printed in China

CLASS 1

LASER PRODUCT

MCD710

PDCC-JS-JW-0802

Meet Philips at the Internet
http://www.philips.com

PageBack_MCD710 2008.1.8, 11:0686


