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Informaţii 
importante 

Informaţii privind siguranţa 

Informaţii pentru Europa 

Acordaţi atenţie acestor simboluri 

“Semnul de exclamaţie” vă atrage atenţia asupra 
informaţiilor care trebuie citite cu atenţie pentru a 
preveni problemele de operare sau de îngrijire ale 
produsului. 

“Fulgerul” indică componente neizolate din aparat 
care pot duce la electrocutare. 

Pentru a reduce riscul de incendiu sau de 
electrocutare, nu expuneţi aparatul la ploaie sau 
umezeală, şi nu puneţi obiecte cu apă, precum 
vaze, pe sau lîngă acest aparat. 

Citiţi aceste instrucţiuni. 

Păstraţi aceste instrucţiuni. 

Acordaţi atenţie avertismentelor. 

Urmăriţi toate instrucţiunile. 

Nu folosiţi acest aparat lîngă apă. 

Curăţaţi aparatul doar cu o cîrpa curată. 

Nu blocaţi găurile de ventilaţie. Instalaţi 
aparatul în concordanţă cu instrucţiunile 

fabricantului. 

Nu deschideţi carcasa acestui aparat. 

Folosiţi aparatul doar în interior. Nu ex- 
puneţi produsul la umezeală, apă sau 
umiditate. 
Ţineţi aparatul departe de lumina solară 
directă, foc sau surse de caldură. 

Nu instalaţi aparatul lîngă surse de căl-
dură, precum radiatoare, aragaze sau 
alte echipamente electrice (inclusiv 
amplificatoare). 
Nu puneţi acest aparat deasupra altor 
echipamente electrice. 

Nu puneţi surse periculoase pe sau lîngă 
acest aparat (de exemplu, vaze cu apă şi 
lumînări aprinse). 
Acest produs poate avea incluse şi baterii. 
Vă rugăm să consultaţi instrucţiunile de 
siguranţă şi debarasare pentru baterii. 

Acest produs poate conţine plumb sau 
mercur. Debarasarea de aceste materiale 
este restricţionată din cauza efectelor 
nocive asupra mediului înconjurător. Vă 
rugăm să consultaţi instrucţiunile din 
acest manual de utilizare. 

Atenţie 

Folosirea altor comenzi sau proceduri decît a 
celor prezentate în acest manual de utilizare 
poate duce la expunerea la radiaţii sau alte 
operaţii nesigure.  

Avertisment 

Nu deschideţi carcasa acestui aparat. 
Componentele aparatului nu necesită lubrifiere. 
Nu plasaţi acest aparat deasupra altor 
echipamente. 
Ţineţi aparatul departe de lumina solară directă, 
surse de foc şi de căldură. 
Nu vă uitaţi direct la raza laser din interiorul 
aparatului. 
Asiguraţi-vă că aveţi acces la cablul de alimentare 
pentru deconectarea rapidă a aparatului în caz de 
urgenţă.  
Cînd aparatul este deconectat de la alimentare, 
acesta va rămîne operabil. 
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Există riscul de supraîncălzire! Nu instalaţi aparatul 
într-un spaţiu închis. Întotdeauna lăsaţi cel puţin 
10 cm în jurul aparatului pentru ventilaţie. 
Asiguraţi-vă că nu aţi acoperit găurile de ventilaţie 
cu obiecte, precum perdele sau discuri. 

Siguranţa auzului 

Ascultaţi la un volum moderat. 

Folosirea căştilor la volum mare poate duce la 
pierderea auzului. Acest aparat poate produce 
sunete puternice care pot duce la pierderea 
auzului pentru o persoană normală, chiar şi la o 
expunere de mai puţin de un minut. Aceste 
sunete sunt oferite pentru persoanele care au 
deja probleme cu auzul. 

Sunetul poate fi înşelător. Cu timpul, nivelul de 
“confort” al auzului se adaptează la sunete mai 
puternice. Deci, ceea ce pare normal poate fi tare 
şi dăunător pentru auz. Pentru a preveni acest 
lucru, setaţi volumul la un nivel sigur înainte ca 
auzul să se adapteze. 

Pentru a stabili un volum sigur 

Setaţi volumul la un nivel mic. 

Măriţi uşor volumul pînă ce sunetul se aude clar şi 
confortabil, fără distorsiuni. 

Ascultaţi pentru perioade rezonabile de timp. 

Expunerea prelungită la sunet, chiar şi la nivele 
sigure, poate duce la pierderea auzului.  

Asiguraţi-vă că folosiţi echipamentul pentru 
perioade rezonabile de timp şi că faceţi pauze. 

Urmăriţi regulile de mai jos cînd folosiţi căştile. 

Ascultaţi la căşti pentru perioade rezonabile de 
timp şi faceţi pauze. 

Aveţi grijă să nu reglaţi nivelul volumului în timp 
ce auzul se adaptează. 

Nu daţi volumul atît de tare încît nu mai auziţi ce 
se întîmplă în jurul dvs. 

Nu folosiţi căştile sau aparatul în situaţii potenţial 
periculoase. Nu folosiţi căştile în timp ce 
conduceţi, mergeţi cu bicicleta, etc.; acest lucru 
este periculos şi puteţi provoca accidente în trafic. 

Informaţii privind mediul 
înconjurător 

Acest produs corespunde cu cerinţele 
Comunităţii Europene privind interferenţele 
radio. 

Acest produs corespunde cu cerinţele directivei 
1999/5/EC. 

Aparatul are inclusă următoarea etichetă: 

Simbol pentru echipamente clasa a II-a: 

Acest simbol indică existenţa unui sistem de 
izolaţie dublu în sistem. 

Modificări 

Modificările neautorizate de către fabricant pot 
duce la pierderea dreptului de a folosi acest 
aparat. 
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Reciclarea 

Acest aparat este fabricat din materiale şi 
componente de înaltă calitate care pot fi 
reciclate şi reutilizate. 

Cînd acest simbol este ataşat unui produs, 
înseamnă că acesta corespunde cerinţelor 
Directivei Europene 2002/96/EC. 

Nu aruncaţi acest aparat cu deşeurile menajere 
normale. Vă rugăm să vă informaţi despre legile 
locale privind sistemul de colectare separată a 
produselor electrice şi electronice. Debarasarea 
corectă va duce la prevenirea consecinţelor 
potenţial negative asupra mediului înconjurător 
dar şi asupra sănătăţii umane.  

Informaţii despre folosirea bateriilor: 

Atenţie 

Există riscul de scurgere: Folosiţi doar tipul de 
baterii recomandate. Nu amestecaţi tipurile de 
baterii. Nu amestecaţi bateriile noi cu cele vechi. 
Observaţi polaritatea. Scoateţi bateriile din 
compartiment dacă aparatul nu va fi folosit pentru 
o perioadă. Stocaţi bateriile într-un loc uscat şi 
ferit de soare. 
Există riscul de rănire: folosiţi mănuşi atunci cînd 
vă debarasaţi de bateriile vechi sau stricate. Nu 
lăsaţi bateriile la îndemînă copiilor sau animalelor. 
Există riscul de explozie: nu scurt circuitaţi 
bateriile. Nu expuneţi bateriile la căldură excesivă. 
Nu aruncaţi bateriile în foc. Nu încercaţi să 
dezasamblaţi bateriile. Nu încercaţi să încărcaţi 
bateriile care nu sunt re-încărcabile. 

Informaţii privind debarasarea bateriilor 

Acest produs conţine baterii care corespund 
cerinţelor Directivei Europene 2006/66/EC. Nu 
aruncaţi bateriile cu deşeurile menajere normale. 

Vă rugăm să vă informaţi despre legile locale 
privind sistemul separat de colectare a bateriilor 
vechi. Debarasarea corectă a bateriilor va duce la 
prevenirea consecinţelor potenţial negative 
asupra mediului înconjurător dar şi asupra 
sănătăţii umane. 

Notă privind mărcile înregistrate 

HDMI, logo-ul HDMI şi High-Definition 
Multimedia Interface sunt mărci sau mărci 
înregistrate ce aparţin de HDMI licensing LLC. 

Fabricat sub licenţa Laboratoarelor Dolby. Dolby 
şi simbolul dublu-D sunt mărci înregistrate ce 
aparţin de Laboratoarele Dolby. 

DivX® şi DivX Ultra® sunt mărci înregistrate ce 
aparţin de DivX, Inc. şi sunt folosite sub licenţă. 
DivX Ultra® Certified pentru a reda fişiere 
DivX® video cu caracteristici avansate şi conţinut 
premium. 
DESPRE DIVX VIDEO: DivX®este un format 
video digital creat de către DivX, Inc. Acesta este 
un dispozitiv certificat oficial DivX care redă 
fişiere DivX video. Vizitaţi www.divx.com pentru 
mai multe informaţii şi software pentru 
transformarea fişierelor normale în fişiere DivX. 
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest 
dispozitiv DivX Certified® trebuie înregistrat 
pentru a putea reda conţinut DivX Video-On-
Demand (VOD). Pentru a genera codul de 
înregistrare, localizaţi secţiunea DivX VOD din 
meniul de setare al dispozitivului. Vizitaţi 
vod.divx.com cu acest cod pentru a completa 
procesul de înregistrare şi a învăţa mai multe 
despre DivX VOD. 

‘DVD Video’ este o marcă înregistrată ce aparţine 
de DVD Format/Logo Licensing Corporation. 
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Windows Media şi logo-ul Windows sunt mărci 
sau mărci înregistrate ce aparţin Corporaţiei 
Microsoft din Statele Unite ale Americii şi/sau din 
alte ţări. 

A face copii neautorizate a materialelor protejate, 
inclusiv a programelor de calculator, fişierelor, 
transmisiilor şi înregistrăriilor audio, reprezintă o 
încălcare a drepturilor de autor şi este un act 
criminal. Acest echipament nu trebuie folosit 
pentru astfel de scopuri. 

Acest obiect are încorporată o tehnologie de 
protecţie ce aparţine de brevete din Statele Unite 
ale Americii şi de alte drepturi intelectuale ale 
Corporaţiei Rovi. Dezasamblarea este interzisă. 
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2 Sistemul MCi900 

Felicitări pentru achiziţia făcută şi bun venit la 
Philips! Pentru a beneficia de întreg suportul pe 
care Philips îl oferă, înregistraţi-vă produsul pe 
www.philips.com/welcome. 

Introducere 

Sistemul MCi900 se poate: 
Conecta un hard disk drive (dispozitiv 
de stocare USB); 
Conecta la reţeaua de internet prin 
cablu sau Wi-Fi, care consta din cal- 
culatoare şi dispozitive UPnP; 
Conecta la un sistem home audio/
video, inclusiv televizor, sisteme audio 
şi playere MP3. 

Cu asemenea conexiuni, puteţi: 
Reda muzica de pe un hard disk 
drive (HDD) prin boxele 
Soundsphere; 
Reda posturile de radio online şi 
muzică prin serviciile online* de 
pe Internet; 
Redă filme pe televizor; 
Redă imagini/fişiere audio salvate 
pe un calculator/server UPnP; 

Redă fişiere audio de la sistemele 
audio/video sau de la un player 
media portabil prin boxele 
Soundsphere. 

Sfat 

*Serviciile online sunt disponibile doar în anumite 
ţări. 

DVD player-ul din sistemul MCi900 suportă 
următoarele formate: 

Ce găsiţi în cutie: 

Verificaţi dacă aţi primit următoarele accesorii: 
Unitatea principală şi unitatea CD/DVD 
Hard disk drive (HDD) cu o mufa USB 
2 boxe Soundsphere (cu cabluri pentru 
conectare) 
Telecomandă cu baterii 
Cabluri composite audio/video 
Antena FM tip T 
Cablu de alimentare 
Stand pentru hard disk drive (HDD) 
Software (salvat pe hard disk drive) 
Ghid de instalare rapidă 



10

g

h

j
i

a fdb c e

Prezentare 

Prezentarea frontală şi de sus 
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1.

2.

3.

4. / / /

/

OK/

5.

6. VOL

7.
8.
9.
10.

Apăsaţi pentru a porni sistemul 

Pentru oprire, apăsaţi pentru a tre-
ce pe Active Standby; ţineţi apăsat 
pentru a trece pe Eco Standby 

Iese din modul Demo 

Trece la ecranul Home (meniul 
principal) 

Trece la ecranul anterior 

Taste de navigare 
Apăsaţi pentru navigare.

În modul MEDIA LIB./HDD/
INTERNET RADIO: 
Superscroll: într-o listă lungă cu op-
ţiuni, ţineţi apăsat pentru a porni 
funcţia Superscroll. Daţi drumul la 
buton pentru a trece la primul obiect 
cu litera/numărul curent. 
În modul FM RADIO: 

Ţineţi apăsat pentru a porni cău-
tarea automată a postului de radio 
următor; Apăsaţi repetat pentru 
a îmbunătăţi frecvenţa. 

În modul DISC/HDD: 
Selectează un album (pentru discuri 
MP3/WMA). 

Confirmă selecţia 
Porneşte/întrerupe/reia redarea 
În MEDIA LIB./HDD: 
Porneşte redarea întregului 
folder cu fişiere (SuperPlay™). 

Întrerupe/reia redarea sunetului 

Măreşte/micşorează volumul 

Afişaj LCD 
Antenă Wi-Fi 
Compartiment pentru discuri 

Deschide sau închide compartimentul 
pentru discuri 
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Prezentarea din spate 

Consultaţi secţiunea “Conectare” de la pagina 24. 
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10.

11. LOUDSPEAKERS

12. DEMO

13. AUX IN L / R

1. ~ AC IN

2.

3. DIN IN

4. LAN

5. HDMI

CVBS VIDEO OUT

6. DIN JACK

7. CD/DVD DIGITAL AUDIO 
OUT

8. FM TUNER

9. CD/DVD AUDIO OUT

Pentru conectarea la alimentare 

Mufă de 3.5mm pentru căşti 

Mufă pentru conectarea unităţii 
principale şi unitãtii CD/DVD 

Pentru cablul Ethernet care conec-
tează sistemul MCi900 la reţeaua 
wired/Wi-Fi 

Mufe pentru ieşirea video pentru 
redarea discului. 
Pentru cablul HDMI (nu este 
furnizat) care conectează disc 
player-ul la un televizor high-
definition (HDTV) 

Mufe pentru ieşirea video 
pentru redarea discului 
Pentru cablul video composite 
audio/video care conectează disc 
player-ul la un televizor standard 

Mufă pentru conectarea unităţii 
principale şi unitãtii CD/DVD 

Mufă pentru ieşirea audio digitală 
pentru redarea discurilor printr-un 
sistem de boxe extern 

Pentru conectarea antenei FM 

Mufele pentru ieşirea audio analog 
pentru redarea discurilor printr-un 
sistem de boxe extern 

Port USB pentru hard disk drive 

Pentru conectarea cablurilor 
de la boxele Soundsphere 

Pentru cablul audio furnizat 
doar pentru dealer 

Mufele pentru intrarea audio pentru 
un player media portabil pentru re-
darea prin boxele din MCi900 
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1.

2. DISC MENU

3. Source selector

4. FAVORITE

5. / / /

c

d
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a

b

s

Telecomanda 
Apăsaţi pentru a porni unitatea; 
Pentru oprire, apăsaţi pentru a trece 
pe modul Active Standby; ţineţi 
apăsat pentru a trece pe Eco Standby 
Iese din modul Demo 

În modul DISC: 
Intră sau iese din meniul discului 

Selectează sursa media: 

INTERNET RADIO: Servicii radio 
oferite prin Internet; 

MEDIA LIB: Librăria media de pe 
un server media UPnP; 
AUX: Pentru conectarea dispozitivelor 
audio externe (de exemplu un MP3 
player sau alte playere portabile) 

ONLINE SERVICES: Servicii de muzică 
oferite print Internet (disponibile doar 
în anumite ţări) 

FM RADIO: Posturi de radio FM 
cu RDS (Radio Data System) 

HDD: Librăria media din hard disk 
drive conectată la unitate 

DISC: DVD, fişiere DivX/WMA/
MP3 de pe discuri audio 

În modul MEDIA LIB.: 
Adaugă piese la lista Favorite 
În modul INTERNET RADIO: 
Adaugă piese la lista Favorite 
Stations. 

Taste de navigare. 
Apăsaţi pentru a naviga prin meniuri. 
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9. VOL

10.

11. CLEAR

a/A

12. SUBTITLE

13. AUDIO

14. SOUND

/

/

OK

6.

7. /

8.

În modul MEDIA LIB./INTERNET 
RADIO/HDD:  
Superscroll: într-o listă lungă cu 
opţiuni, ţineţi apăsat pentru a 
porni Superscroll. 
Daţi drumul pentru a trece la primul 
obiect cu litera/numărul curent 

În modul DISC: 
Selectează un album (pentru 
discuri MP3/WMA) 

În modul FM RADIO: 
Ţineţi apăsat pentru a porni 
căutarea automată; Apăsaţi 
repetat pentru a îmbunătăţi 
frecvenţa 

Confirmă selecţia 

HOME: Trece la ecranul Home 
(meniul principal) 

BACK: Trece la ecranul anterior 

Butoane de căutare pe ecranul de 
redare 

În modul MEDIA LIB./HDD/DISC: 
Apăsaţi pentru a trece la capitolul/
piesa anterioară/următoare 

Porneşte/întrerupe/reia redarea 
În modul MEDIA LIB./HDD: Porneşte 
redarea folder-ului cu fişiere (Super
Play™). 

Opreşte redarea 
Iese din modul Demo 

Întrerupe/reia redarea sunetului 

Măreşte/micşoreaza volumul 
Taste 
alfanumerice 
Pentru introducerea textului 

În modul INTERNET RADIO/
FM RADIO: În ecranul de redare 
radio, ţineţi apăsat pe tasta nu-
merică pentru a salva postul de 
radio curent sub presetare 

În modul MEDIA LIB./INTERNET 
RADIO/HDD: 
Quickjump: Într-o listă lungă cu 
opţiuni care sunt sortate alfabetic, 
apăsaţi o dată sau repetat pentru 
a selecta o literă, şi pentru a trece 
la obiectul care începe cu litera 
selectată. 

Apăsaţi pentru a şterge intrarea 
anterioară 
Ţineţi apăsat pentru a şterge 
toate intrările 

Apăsaţi pentru a selecta scrierea 
cu majuscule sau scrierea normală 
În modul FM RADIO, apăsaţi în 
lista cu presetări pentru a edita 
numele postului 

În modul DISC: Selectează limba 
pentru subtitrări (discuri video) 

În modul DISC: 
Selectează canalul stereo, mono-
left, mono-right sau mix-mono 
(doar pentru discuri VCD) 
Selectează limba audio (doar 
pentru discuri DVD sau DivX) 

Selectează setarea pentru sunet 
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BACK.
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HOME.

15. REPEAT A-B

REPEAT

SHUFFLE

16. ZOOM

17. ANGLE

18. RATE 

19. NOW PLAYING

20. SEARCH

21. SETTINGS

În modul DISC: Repetă o secţiune 
specifică dintr-o piesă 

Trece prin opţiunile de redare 
repetată 

Activează/dezactivează redarea 
aleatorie 

În modul DISC: Măreşte/micşoreaza 
imaginea (pentru discuri video şi 
fişiere imagine) 

În modul DISC: Selectează unghiul 
de redare (pentru discuri video şi 
fişiere imagine) 

În modul ONLINE SERVICES: 
Măreşte/micşoreaza nota* piesei 
curente 

Trece la ecranul de redare 

Apăsaţi pentru a porni căutarea 
în funcţie de intrarea alfanumerică 

Intră în meniurile de setare 

Notă 

*Nota piesei curente este disponibilă doar pentru 
servicile de muzică care suportă notarea, şi este 
disponibilă doar în anumite ţări. 

Ecranul Home 

Din MCi900, veţi intra în ecranul Home după 
completarea primei setări. 

Din ecranul Home, puteţi selecta sursa* de 
muzică dorită, sau intraţi în meniul [Settings]: 

Din telecomandă, apăsaţi pe Source selector, 
sau folosiţi tastele de navigare                  şi 
tasta OK. 
Pentru a trece la pagina următoare, apăsaţi 
pe       repetat pînă ce ajungeţi la sfîrşitul 
paginii. 

Pentru a trece la ecranul anterior, apăsaţi 
pe  

Pentru a trece la ecranul Home, apăsaţi 
pe 
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Notă 

*Serviciile online sunt disponibile doar pentru 
anumite ţări. 

Ecranul de redare 
În modul MEDIA LIB./INTERNET 
RADIO/ONLINE SERVICES, ecranul de redare 
va fi afişat cînd redarea este pornită. 

Pentru a naviga prin meniuri în timpul redării: 

Din telecomandă, apăsaţi pe      şi folosiţi tas-
tele de navigare. 
Pentru a trece la ecranul de redare, apăsaţi pe 
NOW PLAYING. 

Sfat 

În ecranul de redare, puteţi apăsa pe     şi pe 
      pentru a selecta piese. 

Introducerea textului 

Pentru a introduce text şi simboluri, apăsaţi 
pe tastele alfanumerice din telecomandă. 

Pentru a introduce literele/numerele/
simbolurile corespunzătoare cu aceeaşi 
tastă, apăsaţi scurt şi repetat pe tasta. 

Pentru a introduce simboluri, apăsaţi 
pe            repetat. 

Pentru a introduce spaţiu, apăsaţi pe 

Pentru a trece între scrierea cu ma-
juscule şi scrierea normală, apăsaţi pe 

Pentru a şterge caracterul anterior, 
apăsaţi pe 
Pentru a şterge toate intrările, ţineţi 
apăsat pe 
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Sfat 

Pentru alte limbii decît Engleza, literele pentru 
care corespunde o tastă alfanumerică pot varia. 
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Pregătiri 

Conectarea unui HDD la 
calculator 

Hard disk drive-ul furnizat (HDD) conţine 
software pentru MCi900 (Media 
Browser/TwonkyMedia Server), tutorial video, 
Manual de utilizare, şi alte informaţii despre 
MCi900 care vă pot ajuta. 

Conectaţi HDD-ul furnizat la 
calculator. 

Aşteptaţi pînă ce acesta este 
detectat de către calculator. 

Copierea fişierelor MCi900 către 
calculator 

Din calculator, în [My Computer] sau 
[Computer], 

Căutaţi HDD din MCi900; 
Alegeţi o locaţie de pe calculator 
pentru a salva fişierele MCi900 de 
pe HDD. 

Copiaţi folder-ul “MCi900” de pe HDD 
către locaţia dorită de pe calculator. 

Copierea fişierelor media către HDD 

Transferaţi fişierele audio/imagine de pe calculator 
către HDD. Puteţi reda fişierele audio şi imaginile 
pe MCi900. 

Din calculator, în [My Computer] sau 
[Computer], 

Căutati HDD din MCi900; 
Alegeţi folder-ul audio dorit. 

Din folder-ul audio/cu imagini din calculator, 
copiaţi fişierele audio/imagine către HDD. 

Sfat 

Copiaţi fişierele media către HDD, indiferent de 
structura folder-ului. 
Transferul de fişiere audio/imagine poate dura. 
Puteţi trece la următorii paşi după completarea 
transferului fişierelor audio/imagine către HDD. 
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Introducerea bateriilor în 
telecomandă 

Atenţie 

Există riscul de explozie! Ţineţi bateriile departe 
de căldură, lumină solară şi foc. Nu aruncaţi 
bateriile în foc. 
Există riscul de scurtare a duratei de folosire a 
bateriilor. Nu amestecaţi tipurile de baterii. 
Există riscul de stricare! Cînd telecomanda nu va fi 
folosită pentru perioade lungi de timp, scoateţi 
bateriile din compartiment. 

Deschideţi compartimentul pentru baterii. 

Introduceţi două baterii AAA R03 în 
compartiment. 

Închideţi compartimentul pentru baterii. 
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Plasarea unităţii 

Plasaţi sistemul MCi900 lîngă un televizor 
pentru a putea folosi disc player-ul. 
Pentru recepţie Wi-Fi bună, plasaţi unitatea 
în raza de operare a router-ului/punctului 
de acces (nu este furnizat) 
Pentru a evita interferenţele magnetice sau 
zgomotul nedorit, nu plasaţi acest aparat 
prea aproape de boxe sau lîngă dispozitive 
de radiaţie. 

Note 

Nu plasaţi unitatea în spaţii închise. 
Instalaţi unitatea lîngă priza de alimentare pentru 
acces direct şi uşor. 
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Plasarea boxelor Soundsphere 

Despre boxele Soundsphere 

Boxele Spundsphere furnizate pot produce 
sunete la frecvenţe complete prin toată raza de 
acoperire. 

Spre deosebire de boxele normale, boxele 
Soundsphere sunt mai puţin sensibile la 
poziţionarea exactă. Sunetele medii şi de înaltă 
frecvenţã de la boxele Soundsphere sunt păstrate, 
chiar dacă va îndepărtaţi de boxe. Astfel, expe-
rienţa autentică a sunetului poate fi extinsă în 
toate părţile ale boxelor. 
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Cum să pozitionaţi boxele Soundsphere 

Pentru cea mai bună experienţa de ascultare: 
Plasaţi boxele cu tweetere la înălţimea 
urechii, şi la cel puţin 50 de cm depăr-
tare de peretele din spate. 
Plasaţi boxele pe standurile de boxe 
pentru a obţine cel mai bun rezultat. 
Plasaţi boxele la 2-3 metrii depărtare 
între ele, şi cu două boxe în poziţia de 
ascultare dorită de dvs. astfel formînd 
un triunghi echilateral. 
Plasaţi boxele cu tweetere cu faţa spre 
zona de ascultare. 

Pentru a păstra tweeterele neobstruc-
ţionate, nu plasaţi boxele între rafturi. 

Sfat 

Alternativ, puteţi plasa boxele Soundsphere pe jos 
şi pe rafturile de sus, chiar dacă nu este poziţia 
cea mai optimă. 
Prin plasarea boxelor la cel puţin 50 de cm de 
peretele din spate, puteţi îmbunătăţii bass-ul şi 
experienţa de ascultare. 
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Conectare 

Conectarea unităţii principale 
şi unităţii CD/DVD 

Cum este prezentat, conectaţi cablul la 
mufa DC IN. 

Conectarea boxelor 

Note 

Întotdeauna conectaţi boxele înainte de a conecta 
sistemul MCi900 la cablul de alimentare. Astfel, 
puteţi evita apariţia zgomotului puternic care este 
cauzat în timpul instalării boxelor. 

Din MCi900, asiguraţi-vă că aţi conectat 
boxa stîngă la LOUDSPEAKERS L+L- şi 
boxa dreaptă la LOUDSPEAKERS R+R-. 

Pentru a conecta boxele, 

Cum este prezentat, deşurubaţi pentru a 
lărgi conectorii. 
Introduceţi complet capetele de la fire, 
capătul roşu în conectorul roşu, şi ca-
pătul argintiu în conectorul negru; 
Şurubaţi conectorii pînă ce firele sunt 
prinse corespunzător. 

Conectare pentru redarea 
discurilor 
Pentru redarea discurilor, trebuie să faceţi 
conexiunile audio/video. 

Conectarea la televizor 

Din MCi900, puteţi conecta televizorul la una 
din cele doua mufe video. 

Selectaţi mufa video care este suportată de 
televizor: 

Composite video (CVBS): pentru un 
televizor standard; 
Mufa HDMI: pentru un televizor high-
definition cu HDMI (High Definition 
Multimedia interface)/DVI (Digital 
Visual Interface), şi HDCP (High-
bandwidth Digital Contents Protection). 
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Utilizarea mufei CVBS 

Cum este prezentat, conectaţi cablul 
composite audio/video (furnizat) la 
mufele corespunzătoare. 

Folosirea mufei HDMI (cablul nu este furnizat) 

Folosiţi mufa HDMI pentru a conecta un televizor 
high-definition (HDTV), care este echipat cu 
HDMI (High Definition Multimedia Interface) sau 
DVI (Digital Visual Interface), şi care este HDCP 
compatibil (High-bandwidth Digital Contents 
Protection). 

Cum este prezentat, conectaţi un cablu 
HDMI (nu este furnizat) la: 

Mufa HDMI din această unitate, şi 
Intrarea HDMI din televizor 

Pentru un televizor/monitor cu o singură 
mufă DVI, folosiţi un adaptor DVI-to-HDMI. 

Sfat 
Drept interfaţă audio/video compactă, HDMI 
transmite informaţii digitale necompresate. Cu 
conexiunea HDMI si conţinut high-definition 
audio/video veţi obţine calitate optimă video şi 
audio. 

Redarea de la un alt sistem de boxe 
Pentru a reda de la un alt sistem de boxe, 
conectaţi un cablu digital audio (nu este 
furnizat) la: 

Mufa CD/DVD DIGITAL AUDIO 
OUT din sistemul MCi900; 
Intrarea digital audio dintr-un sis-
tem de boxe extern. 

Notă 

Asiguraţi-vă că sistemul audio extern este trecut 
pe modul AUX-In, dacă redaţi sunete de la un 
sistem de boxe pe un sistem audio extern. 
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CD/DVD
AUDIO OUT

Conectarea antenei FM 

Notă 

Întotdeauna conectaţi antena FM înainte de a 
căuta posturile de radio FM. 

Conectaţi antena FM tip-T furnizată la 
mufa FM TUNER din unitate; 

Extindeţi antena la lungimea maximă, şi 
fixaţi-o pe un perete. 

Conectarea dispozitivelor 
audio externe 
Puteţi asculta la un dispozitiv audio extern prin 
boxele din sistemul MCi900. Pentru acest lucru, 
faceţi următoarele conexiuni, apoi, selectaţi mo-
dul AUX din sistemul MCi900. 

Conectaţi cablurile audio (roşu/alb – nu sunt 
furnizate) la: 

Mufele AUX IN L/R din această 
unitate, şi la 
Ieşirile audio din dispozitivul audio 
extern 

Sau, pentru a reda de la un player media por-
tabil cu o mufă de 3.5 mm 
Conectaţi căştile la un cablu RCA (nu este 
furnizat) la: 

Mufele AUX IN L/R din această 
unitate, şi la 
Mufa pentru căşti de 3.5mm din 
player-ul media portabil. 
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Pornirea şi oprirea 

Conectarea la alimentare 

Avertisment 

Există riscul de stricare! Asiguraţi-vă că voltajul de 
alimentare corespunde cu voltajul printat pe 
spatele produsului! 

Conectaţi sistemul MCi900 la priza de alimentare. 

Notă 

Placuţa cu informaţii se află pe spatele 
produsului. 

Pornirea şi oprirea 
Apăsaţi pe     sau pe Source selector pentru 
a porni unitatea. 

Pentru a opri unitatea, 

Apăsaţi pe    pentru a trece pe Active 
Standby; 
Sau, ţineţi apăsat pe     pentru a trece 
pe Eco Standby (modul de economisire 
a energiei) 

Active Standby 
În modul Active Standby, majoritatea funcţiilor 
din MCi900 rămîn în starea normală de con-
sum de energie, de exemplu conexiunea Wi-
Fi, afişarea ceasului, etc. De aceea, sistemul 
MCi900 se porneşte repede cînd este pornit 
din modul Active Standby. 
În Active Standby, 

Indicatorul de alimentare se aprinde 
roşu; 
Ceasul este afişat (dacă acesta este 
setat) 

Şi, unitatea va fi conectată la reţeaua Wi-Fi. 

Auto Active Standby 
Dacă nici o opţiune nu este activată din MCi900 
pentru 10 minute, sistemul va trece pe Active 
Standby în mod automat. 

Eco Standby 
Eco Standby este o opţiune de economisire a 
energiei. În Eco Standby, toate funcţiile majore 
sunt trecute pe o stare de economisire a energiei, 
de exemplu micro-procesorul, conexiunea Wi-Fi, 
afişajul şi hard disk-ul. 
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Prima setare 

Prima dată cînd porniţi sistemul MCi900: 

Selectaţi limba dorită de pe ecran. 

Pentru a învăţa funcţiile majore din MCi900, 
Selectaţi [Yes, show me demo], pentru 
a viziona o demonstraţie a funcţiilor; 
Dacă este necesar, apăsaţi pe +VOL- 
pentru a regla nivelul volumului;  

Pentru a ieşi din modul demo, apăsaţi 
pe 

Unitatea va trece pe modul Eco 
Standby. 
Apăsaţi pe    din nou pentru 
a porni sistemul MCi900 şi 
a reporni setarea. 

Pentru a continua setarea reţelei, 

Selectaţi [No], dacă sunteţi rugaţi 
să vizionaţi modul Demo. 

Selectaţi locaţia şi fusul orar din listă. 

Selectaţi [Yes], cînd sunteţi rugaţi să setaţi 
conexiunea la reţea. 
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MCi900

MCi900

Conectarea la reţea prin 
cablu/Wi-Fi 

Conectarea wireless 

Conectarea printr-un cablu Ethernet 

Puteţi conecta sistemul MCi900 la o reţea 
în mai multe moduri: wireless sau prin 
cablu, automat sau manual. 

Folosiţi un router (sau un punct de acces) 
pentru reţea. Conectaţi calculatoarele/
dispozitivele la router. 
Conectaţi sistemul MCi900 la router 
wireless sau printr-un cablu Ethernet. 

Pentru a conecta unitatea la Internet prin 
reţea, asiguraţi-vă că router-ul se conec-
tează la Internet direct fără a fi nevoie de
Dial-up din calculator. 
Pentru a selecta între metodele de conec-
tare (wireless sau prin cablu, automat sau 
manual), sau pentru a trece între diverse 
routere, treceţi la [Settings] > [Network 
settings] > [Setup network].  
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Look for network

Push button (WPS...

Pin entry (WPS - PIN)

Conexiunea wireless: Setarea One-
touch Wi-Fi Protected (WPS) 
Sistemul MCi900 suportă setarea Wi-Fi 
Protected (WPS). Puteţi conecta repede şi 
sigur sistemul MCi900 la un router wireless 
care suportă WPS. 
Puteţi selecta una din cele două metode de 
setare: PBC (Push Button Configuration), sau 
PIN (Personal Identification Number). 

Sfat 

Setarea Wi-Fi Protected (WPS) este un standard 
creat de Wi-Fi Alliance pentru stabilirea unei 
conexiuni wireless sigure la reţea. 

Pornirea WPS-PBC din sistemul MCi900 

Selectaţi [Yes], cînd sunteţi rugaţi să setaţi 
conexiunea la reţea (consultaţi capitolul 
“Prima setare” de la pagina 28). 
Selectaţi [Wireless (Wi-Fi)] > [Push button 
(WPS-PBC)]. 

Adăugarea sistemului MCi900 la router 
Consultaţi manualul de utilizare al router-ului 
pentru a învăţa cum să adăugaţi un dispozitiv 
WPS la router. De exemplu: 
Ţineţi apăsat pe butonul WPS. 

Router-ul va căuta un dispozitiv 
WPS. 
Din MCi900, un mesaj va fi afişat 
cînd conexiunea este completă. 

Sfat 
Pentru a folosi PIN (Personal Identification 
Number) drept metodă de setare: Din MCi900, 
selectaţi [Wireless (WiFi)] > [Pin entry (WPS – 
PIN)], şi scrieţi pe o foaie codul afişat din MCi900; 
În router, introduceţi codul PIN. 
Consultaţi manualul de utilizare al router-ului 
pentru a învăţa cum să introduceţi codul PIN în 
router.  

Conectarea la Internet 
Conectaţi-vă la Internet. 

Veţi intra în ecranul Home după 
completarea setării iniţiale. 
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Notă 

Asiguraţi-vă că router-ul se conectează la 
Internet direct fără a fi nevoie de Dial-up 
din calculator. 

Sfat 

Înainte de a porni setarea reţelei, trebuie să aveţi 
la îndemînă cheia de criptare a router-ului. 

Selectaţi [Yes], cînd sunteţi rugaţi să setaţi 
conexiunea la reţea (consultaţi capitolul 
“Prima setare” de la pagina 28). 
Selectaţi [Wireless (WiFi)] > [Look for
 network]. 

Unitatea va căuta reţele wireless. 
O listă cu toate reţelele wireless 
disponibile este afişată. 

Selectaţi reţeaua Wi-Fi dorită. 

Introduceţi cheia de criptare pentru reţea. 

Unitatea îşi va atribui o adresă IP 
de la reţeaua Wi-Fi în mod automat. 
Un mesaj va fi afişat cînd conexiu-
nea este completată cu succes. 

Conexiunea wireless: Introducerea 
manualã a cheii de criptare  
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Acquiring IP address...
Press <Back> to enter 

IP address manually
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»

Successfully
connected to
Network A

MCi900

Sfat 

Dacă aveţi un SSID ascuns din router (de 
exemplu, dezactivarea transmisiei SSID), treceţi la 
sfîrşitul listei reţelei Wi-Fi. Selectaţi [Other…] > 
[Manual SSID entry]. În căsuţa afişată, introduceţi 
numele router-ului. 

Notă 

S-ar putea ca router-ul să nu obţină o adresă IP, 
dacă DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) nu este disponibil sau dacă este 
dezactivat din router. Va trebui să introduceţi 
adresa IP manual, sau apăsaţi pe BACK pentru a 
va reconecta. 

Conexiunea wireless: Introducerea  
manuală unei adrese IP 

Oprirea obţinerii unei adrese IP (Auto) 

Căutaţi reţeaua Wi-Fi dorită, apoi conectaţi 
sistemul la reţeaua Wi-Fi. 

Unitatea va porni atribuirea automată 
a unei adrese IP de la reţeaua Wi-Fi. 

Apăsaţi pe BACK din telecomandă pentru a 
opri atribuirea adresei IP. 

Obţinerea adresei IP de la router 

Consultaţi manualul de utilizare al router-ului. 
Sau, verificaţi setările din router, introduceţi 
adresa IP (de exemplu 192.168.1.1) în 
browser-ul web, apoi, obţineţi informaţiile 
dorite în pagina de setare. 

Introducerea manuală a adresei IP 
Din sistemul MCi900, introduceţi o adresă 
IP care permite unităţii să fie în acelaşi sub-
net precum router-ul. 
De exemplu, dacă router-ul are o adresa IP: 
192.168.1.1, Subnet mask: 255.255.255.000; 
Apoi, din unitate: 
IP adress: 192.168.1.XX (unde XX denotă 
un număr), Subnet mask: 255.255.255.000. 
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MCi900

Apăsaţi pe          repetat pentru a selecta 
locaţia intrării; 
Pentru a introduce digiţii doriţi, folosiţi 
tastele alfanumerice din telecomanda; 
sau apăsaţi pe          repetat. 

Notă 

Asiguraţi-vă că adresa IP introdusă nu a fost 
atribuită deja unui alt dispozitiv/calculator din 
reţea. 

Conexiunea prin cablu

Conectarea la Internet printr-un cablu 
Ethernet 

Selectaţi [Yes], cînd sunteţi rugaţi să setaţi 
conexiunea la reţea (consultaţi capitolul 
“Prima setare” de la pagina 28). 
Folosiţi un cablu Ethernet pentru a conecta 
unitatea la router. 

Conectarea la o reţea wired/Wi-Fi 

Din unitate, selectaţi [Wired (Ethernet)]. 
Unitatea va obţine automat o adresă IP 
de la reţea. 
Un mesaj va fi afişat cînd conexiunea este 
completată cu succes. 

Sfat 

S-ar putea ca router-ul să nu obţină o adresa IP, 
dacă DHCP (Dynamic Host Configuration 
Protocol) nu este disponibil sau dacă este 
dezactivat din router. Va trebui să introduceţi 
adresa IP manual, sau apăsaţi pe BACK pentru a 
va reconecta. 
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Conectarea la Internet 
Conectaţi-vă la Internet. 

Veţi intra în ecranul Home după 
completarea setării iniţiale. 

Notă 

Asiguraţi-vă că router-ul se conectează direct 
la Internet fără a fi nevoie de Dial-up din cal-
culator. 

Conexiunea prin cablu: Introducerea 
manuală a adresei IP 

Oprirea obţinerii unei adrese IP (Auto) 

Folosiţi un cablu Ethernet pentru a conecta 
unitatea la router. 

Din unitate, selectaţi [Wired (Ethernet)]. 

Apăsaţi pe BACK din telecomandă pentru 
a opri obţinerea automată a adresei IP. 

Obţinerea adresei IP din router 

Consultaţi manualul de utilizare al router-
ului. 
Sau, verificaţi setările din router, introdu-
ceţi adresa IP (de exemplu 192.168.1.1) 
în browser-ul web, apoi, obţineţi infor-
maţiile dorite în pagina de setare. 

Introducerea manuală a adresei IP 

Din sistemul MCi900, introduceţi o adresă IP 
care permite unităţii să fie în acelaşi subnet 
precum router-ul. 
De exemplu, dacă router-ul are o adresă IP: 
192.168.1.1, Subnet mask: 255.255.255.000; 
Apoi, din unitate: 
IP adress: 192.168.1.XX (unde XX denotă un 
număr), Subnet mask: 255.255.255.000. 
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     Apăsaţi pe      repetat pentru a selecta 
locaţia intrării; 
Pentru a introduce digiţii doriţi, folosiţi 
tastele alfanumerice din telecomandă; 
sau apăsaţi pe         repetat. 

Notă 

Asiguraţi-vă că adresa IP introdusă nu a fost 
atribuită deja unui alt dispozitiv/calculator din 
reţea. 
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Redarea de la 
reţea

Redarea de la un hard disk 
drive (HDD) 

Conectarea unui HDD la MCi900 
După ce aţi transferat fişierele audio/imagine 
de la calculator la HDD (consultaţi capitolul 
“Pregătiri” de la pagina 19), 

Instalaţi software-ul furnizat din calculator: 
Media Browser pentru PC, TwonkyMedia 
Server pentru Mac. 

Din calculator, căutaţi folder-ul “MCi900” 
care a fost copiat de pe HDD; 
Deschideţi fişierul de setare din folder-ul 
TwonkyMedia pentru a porni instalarea pe 
calculator. 

Asiguraţi-vă că aţi deconectat hard disk drive-ul

 
de la calculator în mod corespunzător. 

Conectaţi HDD la sistemul MCi900. 

Sfat 

Cu software-ul instalat, calculatorul poate 
funcţiona ca un server pentru muzică. Puteţi 
redirecţiona muzică/imagini de la calculator către 
MCi900, dacă ambele dispozitive sunt conectate 
la reţea (prin cablu sau Wi-Fi). 

Librăria din HDD 
Puteţi transfera fişierele de muzică/imagine de 
pe un calculator către HDD în două moduri: 

Folosind un cablu USB care conectează 
HDD-ul la calculator; 
Sau, prin reţea (prin cablu sau Wi-Fi). 

Transferul prin reţea

Prin reţea, puteţi transfera foarte usor un număr 
mai mic de piese/imagini de pe calculator către 
HDD, fără a deconecta HDD-ul de la sistemul 
MCi900. 

Asiguraţi-vă că aţi conectat calculatorul la re-
ţeaua wired/Wi-Fi. 
Din MCi900, asiguraţi-vă: 

Că aţi conectat hard disk drive-ul 
corespunzător; 
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În [Settings] >  [Network settings], 
“[USB sharing]” este pornit. 

Pentru calculatoare cu Windows XP 
Professional: 

Prima dată cînd conectaţi HDD drept 
drive pentru reţea, atribuiţi un drive din 
reţea pentru HDD-ul din calculator. 

Din calculatorul cu Windows XP, 
dublu click pe [My Computer]; 
Din calculatorul cu Windows Vista, 
dublu click pe [Computer]. 

Din [My Computer], selectaţi [Tools] > 
[Map Network Drive];  
Apăsaţi pentru a atribui un drive pentru 
reţea la HDD (de exemplu X). Cum 
este prezentat, introduceţi numele hard 
disk drive-ului \\Philipsmci900\usb. Apă-
saţi pe [Finish]. 

Din [My Computer] (Windows XP), sau 
[Computer] (Windows Vista), 

Căutaţi HDD în [Network Drives]; 
Căutaţi folder-ul cu muzică/imagini 
din calculator. 

Pentru calculatoare cu Mac OS X: 
Selectaţi [Go] > [Network]; 
Sub [SHARED], selectaţi [All] > 
[Philips-network]; 
În [Philips-network], selectaţi 
[philipsmci900], apoi [usb]. 

Căutaţi folder-ul cu muzică/imagini din 
calculator. 

Copiaţi fişierele audio/imagine din folder 
către sistemul MCi900. 

Din MCi900, puteţi selecta colecţia 
de muzică/imagini din sursa [HDD] 
(Apăsaţi pe HDD din telecomandă). 
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Sfat 

În cazul în care există un număr mare de fişiere 
media, performanţa reţelei poate afecta viteza de 
transfer, sau chiar să întrerupă transferul. 
Philipsmci900 este numele original al 
dispozitivului. Pentru a schimba numele 
dispozitivului, treceţi la [Settings] > [Device ID 
and information]. 

Organizarea fişierelor pe HDD 

Fişierele audio 
Dacă fişierele conţin informaţii (meta 
tag sau ID3 tag), fişierele pot fi sortate 
automat în funcţie de informaţiile ataşate, 
precum Artist, Album, Genre, şi altele. 

Lansaţi software-ul de gestionare a infor-
maţiilor pentru a verifica sau edita infor-
maţiile. De exemplu: apăsaţi ,cum este 
prezentat, în Windows Media Player 
11. Selectaţi piesa dorită, dublu click
pe aceasta pentru editare. 

Dacă este necesar, puteţi organiza fişierele 
audio în foldere diferite în funcţie de pre-
ferinţe. 
Fişierele imagine: 

Organizaţi fişierele în diverse foldere în funcţie 
de preferinţe. Folderele sunt sortate în ordine 
alfabetică. 

Redarea de la HDD 

Din MCi900, asiguraţi-vă că aţi conectat 
corespunzător hard disk drive-ul. 

Din telecomandă, apăsaţi pe HDD. 
Procesul de sortare a fişierelor va dura. 
În timpul sortării, folderele cu fişiere sunt 
afişate. 
Fişierele audio sunt afişate sub diverse 
categorii (de exemplu, Artist, Album, 
Genre), dacă informaţiile meta/ID3 
sunt editate. 
Fişierele imagine sunt organizate. 

Selectaţi piesa sau albumul dorit. 

Apăsaţi pe       pentru a porni redarea. 
Redarea va porni de la începutul albumului, 
dacă apăsaţi pe      în timp ce albumul este 
selectat. 
Ecranul de redare va fi afişat. 

Pentru a opri redarea, apăsaţi pe 
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Wireless Modem PC Power

MCi900

Redirecţionarea de la un server 
UPnP 

Puteţi redirecţiona fişiere audio/imagine între 
calculatoare şi sistemul MCi900, cînd: 

Sistemul MCi900 este conectat la 
o reţea printr-un cablu sau Wi-Fi;
Opţiunea Music Sharing este setată 
din calculatoare, alte servere UPnP 
care sunt conectate la reţea printr-
un cablu sau Wi-Fi. 

Cu software-ul pentru muzică (Media Browser 
sau TwonkyMedia Server), asemenea calculatoare 
pot funcţiona drept servere media UPnP (librării 
audio/de imagini) pentru sistemul MCi900, dacă 
sunt pornite. 
Prin protocoalele UPnP (Universal Plug and Play), 
un server media UPnP permite fişierelor audio/
imagine să fie redirecţionate de la server cãtre 
dispozitivul UPnP client (de exemplu, MCi900).
Din dispozitivul UPnP client, puteţi reda 
fişierele audio/imagine de pe server. 

Sistemul MCi900 poate fi de asemenea un server 
UPnP pentru calculatoare sau alte dispozitive 
UPnP care sunt conectate la reţea printr-un cablu
sau Wi-Fi dacă sistemul MCi900 este pornit sau 
este în modul Active Standby. 
Conectaţi un hard disk drive (HDD)* la MCi900. 
Fişierele audio/imagine de pe HDD pot fi redate 
pe calculatoare sau dispozitive UPnP. 

Sfat 

*Hard disk drive-ul (HDD) poate avea o 
capacitate maximă de 160GB, sau pînă la 
40.000 de fişiere media. 
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Librăria de pe un server UPnP 
Din calculatoare (servere UPnP), software-ul 
furnizat Media Browser sau TwonkyMedia Server 
poate accesa librăriile media care sunt organizate 
de către diverse programe, inclusiv Windows 
Media Player 11 şi iTunes. 
iTunes este o marcă înregistrată ce aparţine de 
Apple Inc., din Statele Unite ale Americii şi din 
alte ţări. 

Redirecţionarea de la un server UPnP 
Din MCi900, puteţi reda librăriile audio/imagine 
care sunt redirecţionate de la un server UPnP 
(un calculator din reţea). 

Asiguraţi-vă că server-ul UPnP este conectat
la reţea printr-un cablu sau Wi-Fi.

Din MCi900, apăsaţi pe MEDIA LIB. din 
telecomandă.  

Sau, din ecranul Home, selectaţi 
[Media Library]. 

Selectaţi librăria audio/imagine. 
Puteţi viziona categoriile după care 
sunt sortate fişierele (de exemplu, 
Artist, Album, Genre). 

Selectaţi albumul sau piesa dorită. 

Apăsaţi pe      pentru a porni redarea. 
Redarea va porni de la începutul albumului, 
dacă apăsaţi pe      în timp ce albumul este 
selectat. 
Ecranul de redare va fi afişat. 

Pentru a opri redarea, apăsaţi pe 

Redarea pieselor Favorite 

Din MCi900, poate doriţi să ascultaţi anumite 
piese de la diferiţi artişti sau din diverse albume. 
Adăugaţi piesa dorită în [Favorites]. 

Selectaţi o listă cu piese. 

Din telecomandă, apăsaţi pe FAVORITE 
pentru a adăuga piesa curentă în [Favorites]. 

Sau, apăsaţi pe FAVORITE în timp 
ce ascultaţi o piesă. 
O listă cu piesele preferate va fi 
creată în [Media Library] > [Favorites]. 

Pentru a găsi şi reda piesele preferate, apăsaţi 
pe HOME din telecomandă. 

Din ecranul Home, veţi găsi piesele 
preferate în [Media Library] > 
[Favorites]. 

Pentru a îndepărta o piesă din lista [Favorites]. 
Selectaţi piesa din [Media Library] > 
[Favorites]. Apăsaţi pe FAVORITE 
din telecomandă.  

Redarea imaginilor 
Apăsaţi pe        pentru a roti imaginea. 
Apăsaţi pe        pentru a trece la imaginea 
anterioară/următoare. 
Apăsaţi pe       pentru a porni redarea 
imaginilor în modul Slideshow. 
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Comenziile externe din calculator 

Prin reţea (conectata prin cablu sau Wi-FI, Media  
Browser din calculator (server UPnP) vă permite 
să controlaţi sistemul MCi900. 

De pe desktop, lansaţi Media Browser prin 
dublu click pe iconiţă. 
În Media Browser, selectaţi piesele care vor 
fi redate pe MCi900. Copiaţi piesele către 
iconiţa MCi900. 

Un semn verde “+” va fi afişat dacă 
piesele sunt în format suportat. 

Din calculator, puteţi  

Regla nivelul volumului; 
Selecta piesa anterioară/următoare 
dacă aţi copiat mai multe piese către 
MCi900. Consultaţi pasul 2 de mai sus. 

Caută repede înainte sau înapoi; 

Întrerupe/reia redarea. 

Din MCi900, faceţi următorii paşi pentru 
a ieşi din modul de control extern. 

Apăsaţi pe     din telecomandă. 
Apăsaţi pe Source selector din 
telecomandă; 
Apăsaţi pe 
Apăsaţi pe HOME. 

Notă 

Comenziile externe sunt oprite dacă timer-ul 
este activat. 

Redarea posturilor de radio 
de pe Internet 
Pentru a reda posturile de radio de pe 
Internet, asiguraţi-vă că: 

Sistemul MCi900 este conectat la 
Internet prin reţea (prin cablu sau Wi-Fi).

Notă 

Asiguraţi-vă că router-ul se conectează direct 
la router fără a mai fi nevoie de Dial-up din 
calculator. 
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Căutarea posturilor online 

Asiguraţi-vă că aţi conectat sistemul MCi900 
la Internet. 
Din MCi900, apăsaţi pe INTERNET RADIO 
din telecomanda. 

Sau, din ecranul Home, selectaţi 
[Internet Radio]. 

Pentru a căuta posturile de radio, 
Treceţi la [All stations] > [Locations] pentru 
a localiza posturile în funcţie de regiune. 
Pentru a căuta un post după nume, folosiţi 
telecomanda pentru a porni căutarea alfa-
numerică sau Superscroll (consultaţi capitolul 
“Căutarea fişierelor audio/imagine” de la 
pagina 46). 
Selectaţi postul de radio dorit pentru a porni 
redarea. 

Salvarea posturilor sub presetări 
Din MCi900, puteţi salva pînă la 10 posturi de 
radio. Fiecare presetare corespunde cu o tastă 
numerică din telecomandă. În ecranul de redare 
radio, apăsaţi pe o tastă numerică pentru a 
selecta postul presetat corespunzător. 

Drept opţiune originală, posturile presetate sunt 
preîncărcate pe MCi900 în funcţie de locaţia 
aleasă. Pentru a verifica sau schimba locaţia, 
treceţi la [Settings] > [Location and time zone]. 

Pentru a salva postul de radio presetat 

Redaţi postul de radio dorit (consultaţi ca-
pitolul “Căutarea posturilor online” de la 
pagina 42). 
În ecranul de redare, ţineţi apăsat pe tasta 
numerică dorită (0-9). 

Un mesaj va fi afişat, indicînd adăugarea 
postului de radio către locaţia corespun-
zătoare. 
Presetarea nouă o va înlocui pe cea 
veche (dacă presetarea era deja ocupată). 

Pentru a reda un post presetat 

Treceţi la [Internet Radio] > [Presets]. 
Sau, în ecranul de redare radio, apăsaţi 
pe tastele numerice corespunzătoare 
(0-9). 

Editarea posturilor de radio Favorite 

Din MCi900, puteţi marca un post de radio 
online drept Favorite. Toate posturile sunt 
adăugate în [Internet Radio] > [Favorite stations]. 
În acest mod, puteţi accesa repede posturile de 
radio preferate. 

Pentru a adăuga un post în [Favorite stations] 
În lista cu posturi, selectaţi postul dorit. 
Apăsaţi pe FAVORITE din telecomandă. 
Sau, redaţi postul dorit. În ecranul de 
redare, apăsaţi pe FAVORITE din tele-
comandă. 

Un mesaj va fi afişat, indicînd 
adăugarea postului în [Favorite 
stations]. 
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MCi900

Internet http://www.philips.com/welcome

Pentru a îndepărta un post din [Favorite 
stations] 

Selectaţi postul din listă; sau, treceţi 
la ecranul de redare. Apăsaţi pe 
FAVORITE. 

Gestionarea posturilor online 

Prin înregistrarea sistemului MCi900 pe 
www.philips.com/welcome (consultaţi capitolul 
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“Înregistrarea sistemului cu Philips” de la pagina 
62), vă puteţi loga pe Club Philips. În Club Philips, 
puteţi face următoarele pentru a gestiona 
posturile online pe calculator: 

Edita posturilor Favorite; 
Adăuga manual posturile care nu le 
puteţi găsi cu MCi900. 

Editarea posturilor Favorite online 
Prin Club Philips, puteţi gestiona lista cu posturile 
Favorite din calculator. Cînd conectaţi sistemul 
MCi900 la Internet, puteţi actualiza posturile radio 
din MCi900. 

Din calculator, logaţi-vă pe Club Philips (con-
sultaţi “Înregistrarea sistemului cu Philips” de 
la pagina 62). 

Pentru a bifa/debifa un post in lista favorite: 
Apăsaţi pe [Streamium management] > 
[Favorites] > [Browse]; 

Sub [Favorite], bifaţi căsuţa 
corespunzătoare postului. 

Postul de radio este marcat drept Favorite. 

Pentru a scoate postul din listă, debifaţi 
căsuţa corespunzătoare. 

Pentru a schimba ordinea posturilor din 
listă: 

Apăsaţi pe [Prioritize]; 
Apăsaţi pe rîndul pe care postul de 
radio a fost mutat; 
Selectaţi rîndul şi mutaţi-l în sus sau 
în jos. 

Din MCi900, veţi găsi posturile 
în ordinea dorită în [Internet 
Radio] > [Favorite stations], 
dacă aţi conectat sistemul 
MCi900 la Internet. 
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Sfat 

În lista Favorite, pentru a muta un post de radio în 
faţa primului post, “trageţi” postul dorit în faţa 
primului post de radio. 
Pentru a muta un post pe ultima poziţie, “trageţi” 
postul dorit către ultima pozitie. 

Adăugarea manuală a posturilor online 

Adăugarea manuală 

Prin Club Philips, puteţi adăuga manual posturi 
de radio online către sistemul MCi900 prin 
intermediul unui calculator. 

Din calculator, logaţi-vă pe Club Philips 
(consultaţi capitolul “Înregistrarea siste-
mului cu Philips” de la pagina 62). 
Pentru a adăuga un post, apăsaţi pe [Streamium 
management] > [My media] > [Music]. 

În [Music], introduceţi informaţii despre postul 
radio în căsuţele corespunzătoare. 

În căsuţa [URL], introduceţi adresa 
website-ului; 
În [Nickname], introduceţi un nume 
care să fie afişat în [My media]; 
În [Description], introduceţi un cuvînt 
care descrie postul respectiv, de exem-
plu: muzică, sport, nou. 
Descrierea este folosită drept cate-
gorie pentru sortare în meniul [My 
media].  

Apăsaţi pe [Save].  
Un post este adăugat manual în 
căsuţele de editare. 

Pentru a edita un post de radio 

Cum este prezentat, selectaţi postul de radio. 
Căsuţele sunt completate, şi informaţiile 
despre post sunt afişate. 

Apăsaţi pe căsuţe pentru a edita informaţiile 

Redirecţionarea de la serviciile 
de muzică online 
Din MCi900, vă puteţi bucura de redarea de la 
serviciile de muzică online. 

Cu serviciile de muzică online, puteţi accesa 
librăriile de muzică online. 

Creaţi un cont pentru a putea folosi servciile. 
Pentru a accesa anumite caracteristici, va trebui 
să vă abonaţi. 
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Notă 

Serviciile online sunt disponibile doar pentru 
anumite ţări. 

Din MCi900, apăsaţi pe ONLINE SERVICES 
din telecomandă. 

Sau, în ecranul Home, treceţi 
la [Online services]. 

Din lista cu serviciile online, selectaţi opţiunea 
dorită. Apăsaţi pe OK pentru confirmare. 

Pentru a porni redarea, apăsaţi pe  

Pentru a opri redarea, apăsaţi pe 

Căutarea fişierelor 

Într-o listă cu opţiuni, puteţi face una sau mai 
multe căutări în funcţie de ce căutaţi. 

Sfat 

Cînd faceţi o căutare folosind una din următoa-
rele metode, asiguraţi-vă că MCi900 este în 
modul [Media Library], [HDD] sau [Internet Radio]. 

Folosiţi tastele de navigare 
Porniţi căutarea rapidă folosind căutarea 
alfanumerică, Superscroll sau Quickjump. 

Note 

Căutarea alfanumerică, Superscroll şi Quickjump 
sunt disponibile cînd selectaţi o listă lungă de 
opţiuni (excluzînd ecranul Home şi listele cu 
meniuri). 

Căutarea alfanumerică 

Într-o listă lungă de opţiuni, porniţi căutarea 
alfanumerică prin introducerea caracterelor. 

Apăsaţi pe SEARCH din telecomandă, 
dacă este necesar. 

O căsuţă va fi afişată. 

Introduceţi caractere folosind telecomanda 
(consultaţi capitolul “Introducerea textului” 
de la pagina 17). 

Apăsaţi pe OK după completare. 
Căutarea se va porni. 

O listă cu obiectele care conţin 
caracterele introduse va fi afişată. 
O listă cu obiecte asemănătoare va fi 
afişată dacă nu este găsit un obiect cu 
caracterele respective. 

Puteţi folosi şi opţiunea Quickjump pentru 
căutarea alfanumerică.  

Pentru a căuta primul obiect care porneşte 
cu o anumită literă 

Din tasta cu litera corespunzătoare, apăsaţi 
o dată sau repetat pînă ce litera este afişată. 

Pentru a ajunge la primul obiect care începe cu 
litera următoare 

Apăsaţi pe 

Apăsaţi pe 

Pentru a ajunge la primul obiect care începe cu 
litera anterioară 
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Într-o listă lungă de opţiuni, Superscroll va 
permite să porniţi căutarea în ordine alfabetică. 
Puteţi căuta repede primul obiect care începe 
cu litera selectată. 

Ţineţi apăsat        pe pentru a porni 
Superscroll. 

O căsuţă va fi afişată. Literele sunt afişate 
repetat în ordine alfanumerică, începînd 
cu litera curentă. 

Daţi drumul la tasta        cînd aţi ajuns la litera 
dorită. 

Primul obiect cu litera selectată va fi afişat. 
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Printed side

WI-FI COMPONENT HI-FI SYSTEM

Redarea discurilor 
audio/DVD-urilor 
cu filme 

Atenţie 

Există riscul de stricare! Nu redaţi discuri cu 
accesorii precum inele de stabilizare sau discuri cu 
foi cu tratament. 
Nu puneţi alte obiecte în compartiment. 

Nu vă uitaţi direct la raza laser din interiorul 
unităţii. 

Note 

Asiguraţi-vă că aţi făcut conexiunile necesare pentru
redarea discurilor (consultaţi capitolul “Conectarea 
pentru redarea discurilor” de la pagina 24). 
Pentru mai multe informaţii privind formatele supor-
tate, consultaţi capitolul “Introducere” de la pagina 9.  

Operaţii de bază 
Din MCi900, apăsaţi pe 

Compartimentul pentru discuri se 
deschide. 

Introduceţi un disc cu faţa printată în sus. 
Apăsaţi pe 

Redarea va începe automat după 
ce discul este citit. 

Dacă este necesar, apăsaţi pe DISC din tele-
comandă, apoi pe      pentru a porni redarea. 

În timpul redării discului, 

Apăsaţi pe        repetat pentru a selecta 
un capitol/o piesă. Pentru fişierele WMA/
MP3 de pe un CD-R/RW, sau un DVD 
recordable, apăsaţi pe        pentru a se-
lecta un folder cu fişiere. 
Apăsaţi pe       pentru a căuta înainte/înapoi. 
Apăsaţi pe      pentru a întrerupe/relua 
redarea. 
Apăsaţi pe     pentru oprire. 

Utilizarea meniului 
După introducerea unui disc în compartiment, 
setările pentru disc vor fi afişate pe ecranul 
televizorului. 

Din MCi900, introduceţi un disc în 
compartiment. 
Porniţi televizorul şi selectaţi canalul 
video-in corect folosind una din ur-
mătoarele metode: 

Din telecomanda televizorului, apăsaţi pe 
tasta AV/TV repetat pînă ce ecranul 
Philips sau ecranul cu meniul discului este 
afişat.  
Treceţi pe canalul cel mai mic şi apăsaţi 
pe Channel Down din telecomandă pînă 
ce ecranul Philips sau meniul discului este 
afişat. 
Apăsaţi repetat pe tasta sursă din teleco-
manda televizorului. 
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Sfat 

Canalul video-in se află între canalul cel mai mare 
şi cel mai mic şi se numeşte FRONT, A/V IN, 
VIDEO etc. Consultaţi manualul de utilizare al 
televizorului.  

Accesarea meniului discului 
Pentru a accesa sau ieşi din meniu în mod 
manual 

În modul DISC, apăsaţi pe DISC 
MENU sau pe SETTINGS din 
telecomandă. 

Redarea discurilor cu filme 
(DVD/DivX/VCD) 

Întreruperea/reluarea/oprirea redării 
Pentru a întrerupe redarea 

În timpul redării discului, apăsaţi pe     
pentru întrerupere. 

Ecranul TV va afişa scena la care aţi 
oprit redarea. 

Sau, în timpul redării DVD, apăsaţi pe 
Ecranul TV va afişa ecranul Philips. 

Pentru a relua redarea 
Apăsaţi pe 

Discul va relua redarea de la 
ultimul punct oprit. 

Pentru a opri redarea 
Apăsaţi pe    din nou. 

Căutarea 
Căutarea înainte sau înapoi 

În timpul redării, ţineţi apăsat pe        pentru a 
selecta viteza de căutare. 

Pentru a relua redarea la viteza normală, 
apăsaţi pe 

Căutarea în funcţie de timp sau numărul 
capitolui/piesei 

În timpul redării discului, apăsaţi pe SEARCH 
pînă ce un cîmp pentru introducerea timpului 
sau numărul capitolului/piesei este afişat. 

Pentru cîmpul de timp, introduceţi 
poziţia de redare în ore, minute şi 
secunde. 
Pentru cîmpul capitol/piesă, introdu-
ceţi numărul dorit. 

Redarea va începe de la punctul 
selectat. 

Selectarea limbii pentru redarea discului 
Selectarea limbii audio 

Puteţi selecta limba audio de pe DVD-uri sau 
discuri DivX. 

În timpul redării, apăsaţi pe AUDIO. 
Opţiunile pentru limbă sunt afişate. 
Dacă canalele audio selectate nu 
sunt disponibile, opţiunea originală 
a discului este folosită. 
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Printed side TV

WI-FI COMPONENT HI-FI SYSTEM

Notă 

Pentru anumite discuri DVD, limba poate fi 
selectată doar din meniul discului. 

Selectarea limbii pentru subtitrări 

Puteţi selecta limba pentru subtitrările de pe 
discul DVD. 

În timpul redării, apăsaţi pe SUBTITLE. 

Notă 

Pentru anumite discuri DVD, limba poate fi 
schimbată doar din meniul discului. 

Programarea capitolelor/
pieselor favorite 

Puteţi reda anumite capitole/piese de pe disc. 
Programaţi capitolele/piesele în ordinea dorită 
pe ecranul televizorului. 

În modul DISC, asiguraţi-vă că redarea este 
oprită.  

Apăsaţi pe FAVORITE din telecomandă. 
Pe ecranul TV, va fi afişat un meniu pentru 
a vă ajuta să programaţi capitolele sau pie-
sele dorite. 

Folosiţi telecomanda pentru a introduce 
numărul capitolelor/pieselor dorite.  

Pentru a reda programul 
Din ecranul TV, selectaţi [Start]. 

Pentru a şterge programul 
Apăsaţi pe 
Sau, scoateţi discul din compartiment. 

Selectarea opţiunilor de redare 

Opţiunile Repeat şi Shuffle 
În timpul redării discului, puteţi reda repetat un 
capitol sau o piesă, un fişier sau fişierele dintr-un 
folder. Puteţi reda piesele sau fişierele dintr-un 
folder în ordine aleatorie. 
Pentru a porni sau opri opţiunile Repeat/Shuffle 

Apăsaţi pe REPEAT şi/sau SHUFLLE 
repetat. 

Pentru a reda repetat o secţiune de pe disc 

În timpul redării audio sau video, apăsaţi pe 
REPEAT A-B la punctul de început. 

Apăsaţi pe REPEAT A-B la punctul de sfîrşit. 
Secţiunea selectată va fi redată în 
mod repetat. 
Pentru a anula redarea repetată, 
apăsaţi pe REPEAT A-B. 

Notă 

Secţiunea A-B poate fi setată doar în interiorul 
aceleaşi piese sau aceluiaşi fişier video. 
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Mărirea/micşorarea imaginii 
În timpul redării video/a imaginii, apăsaţi pe 
ZOOM repetat pentru a mări sau micşora 
imaginea. 

Cînd imaginea este mărită, apăsaţi 
pe                  pentru a naviga 
prin imagine. 

Schimbarea unghiului de redare 
Anumite discuri DVD au scene care sunt filmate 
din mai multe unghiuri. Pentru asemenea discuri 
DVD, puteţi selecta din meniu scenele alternative 
disponibile. 

În timpul redării DVD, apăsaţi pe ANGLE 
repetat pentru a selecta unghiul de redare 
dorit. 
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Redarea de la 
FM radio 

Căutarea posturilor de radio 

Notă 

Înainte de a căuta posturile de radio, asiguraţi-vă 
că aţi instalat corespunzător antena FM furnizată 
(consultaţi capitolul “Conectarea antenei FM” de 
la pagina 26). 

Autostore 
Din MCi900, apăsaţi pe FM RADIO din 
telecomandă. 

Sau, din ecranul Home, selectaţi 
[FM radio]. 

În [FM radio], selectaţi [Auto store]. 
MCi900 va porni căutarea automată 
a posturilor de radio. 
Radioul va porni redarea şi va salva 
maxim 60 de posturi de radio sub-
presetări cînd căutarea automată 
este completă. 
Posturile presetate sunt listate în 
ordinea recepţiei, cu posturile RDS 
primele. 

Pentru a selecta un post presetat, treceţi la 
[Presets]. 

Căutarea manuală 

În [FM radio], selectaţi [Manual tuning]. 

Ţineţi apăsat pe         pentru a porni căutarea. 
Primul post de radio cu semnal 
puternic va fi redat. 

Apăsaţi pe        repetat pentru a îmbunătăţi 
recepţia. 

Editarea posturilor de radio presetate 
Salvarea posturilor de radio către o locaţie 

Cînd ascultaţi un post de radio, puteţi salva 
postul de radio către o locaţie dorită (tastele 0-9) 
din lista de presetări. Tastele numerice (0-9) din 

telecomandă corespund cu locaţiile (0-9) din 
lista cu presetări. 

Căutaţi postul de radio dorit. 

Din ecranul de redare radio, ţineţi apăsat pe o 
tasta numerică. 
Dacă este necesar, apăsaţi pe NOW PLAYING 

pentru a trece la ecranul de redare. 
Postul curent este salvat către locaţia dorită. 

Editarea informaţiilor 

În modul FM RADIO, treceţi la [Presets]. 
În ecranul de redare, apăsaţi pe 
FAVORITE. 

În lista cu presetări, 
Selectaţi postul pentru editare; 
Apăsaţi pe a/A pentru a porni editarea; 
Apăsaţi pe        pentru a selecta locaţia 
intrării; apăsaţi pe          repetat pentru 
a selecta literele dorite. 

Apăsaţi pe OK pentru confirmare. Apăsaţi pe 
BACK pentru a anula schimbările. 

A asculta la radio FM 

Din MCi900, apăsaţi pe FM RADIO din  
telecomandă. 

Sau, din ecranul Home, selectaţi 
[FM radio]. 

Căutaţi postul de radio dorit. 

Pentru a selecta un post de radio: 
Treceţi la [FM radio] > [Presets]; Sau, 
apăsaţi pe tasta numerică corespunză-
toare de pe ecranul de redare (doar 
pentru primele 10 posturi presetate). 

Pentru a întrerupe/relua redarea de la radio 
Apăsaţi pe 
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RDS (Radio Data System) este un serviciu care 
permite posturilor FM să afişeze informaţii 
adiţionale. 

În timpul căutării automate (Autostore), posturile 
RDS vor fi salvate automat pe primele presetări. 

Cînd redaţi un post de radio RDS, următoarele 
informaţii vor fi afişate: 

Numele postului; 
Tipul programului, precum ştiri, sport, 
şi muzică pop; 
Frecvenţa 
Text (text RDS), dacă este disponibil. 

Folosirea semnalului RDS pentru 
setarea ceasului 

Notă 

Cînd folosiţi semnalul RDS pentru setarea 
ceasului, asiguraţi-vă că postul RDS selectat 
transmite astfel de semnale. 

Din ecranul Home, selectaţi [Settings] > 
[Clock settings] > [Date and time]. 

Pentru a intra în [Settings], puteţi apăsa 
şi pe tasta SETTINGS din telecomandă. 

În [Date and time], selectaţi [Current date and
time] > [Automatic (RDS)]. 

Unitatea va căuta prima presetare 
în mod automat. 
Ceasul este setat în funcţie de 
semnalele transmise de la postul găsit.  

Pentru a folosi alt post RDS pentru setarea 
ceasului, căutaţi următorul post RDS. 

Sfat 

Pentru a folosi un post RDS pentru setarea 
ceasului, salvaţi postul pe prima presetare. 
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Redarea de la 
un dispozitiv 
extern (AUX) 

Cu mufa AUX IN L/R şi în modul AUX, MCi900 
permite redarea la un dispozitiv audio extern (de 
exemplu un player media portabil) prin boxele 
Soundsphere. 

Redarea de la un dispozitiv 
audio extern 

Asiguraţi-vă că dispozitivul audio extern este 
conectat corespunzător la sistemul MCi900 
(consultaţi capitolul “Conectarea dispozitivelor 
audio externe” de la pagina 26). 
Din MCi900, selectaţi modul AUX. 

Din ecranul Home, selectaţi [AUX]. 
Sau, apăsaţi pe AUX din telecomanda. 

Din dispozitivul audio extern, porniţi redarea 
audio. 

Pentru redarea audio, puteţi folosi 
setările pentru sunet din MCi900 
(consultaţi capitolul “Setările audio” 
de la pagina 55).  
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Setări 

Modurile de redare 
Cînd redaţi muzicã, puteţi alege modul Repeat, 
redarea aleatorie (Shuffle) sau să redaţi cîte o 
piesã pe rînd. Selectaţi modul de redare în funcţie 
de preferinţe. 
Pentru a selecta un mod de redare  
Înainte sau în timpul redării,  

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Play mode], sau 
Apăsaţi pe REPEAT sau SHUFFLE re-
petat din telecomandă. 
-Redă repetat piesele din folder-ul curent 
-Redă repetat piesa curentă 
-Redă aleatoriu toate piesele din folder-
ul curent 

Setările audio 
Din MCi900, puteţi selecta diverse setări pentru 
sunet în [Settings] > [Sound settings]. 

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Sound settings]. 

Sau, apăsaţi pe SETTINGS din tele-
comandă pentru a intra în [Settings]. 

Selectaţi o opţiune. Apăsaţi pe OK pentru 
activare sau dezactivare. 

Sau 

Din telecomandă, apăsaţi pe SOUND pentru a 
intra în meniul cu setări. 

Bass şi Treble 
Folosiţi opţiunea [Bass / Treble] pentru a regla 
sunetele joase (bass) sau înalte (treble). 

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Sound settings] > [Bass / Treble]. 

Sau, apăsaţi pe SOUND din telecomandă 
pentru a intra în meniul cu setări. 

Apăsaţi pe        repetat pentru a mări sau 
micşora nivelul. 

Apăsaţi pe CLEAR pentru a selecta un nivel 
neutru. 

Full Sound 
[FullSound] resetează detaliile sonice pe care 
fişierele audio le pierd în timpul procesului de 
compresie (de exemplu, fişierele MP3, WMA). 

Porniţi sau opriţi opţiunea [FullSound] în 
[Settings] > [Sound settings]. 

Direct Source 
Cu opţiunea [Direct Source], puteţi opri setările 
pentru efectele de sunet din MCi900, inclusiv [Full 
Sound] şi [Bass / Treble]. 

Astfel, muzica va fi redată în modul original, fără 
efectele de sunet din MCi900. 

Porniţi sau opriţi opţiunea [Direct source] 
în [Settings] > [Sound settings]. 

Sfat 

Cînd opţiunea [Direct source] este pornită, puteţi 
regla nivelul volumului şi opţiunea [Balance]. 
Setările pentru efectele de sunet sunt păstrate 
cînd opţiunea [Direct source] este oprită. 

Audio balance 
Cu opţiunea [Balance], puteţi îmbunătăţi 
experienţa de ascultare prin reglarea diferenţelor 
dintre canalul audio stîng şi canalul audio drept. 

Din ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Sound settings] > [Balance]. 

Sau, apăsaţi pe SOUND din tele-
comandă pentru a intra în meniul 
cu setări. 
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Apăsaţi pe       repetat pentru a mări/micşora 
ieşirea de la canalele audio. 

Apăsaţi pe CLEAR pentru a transmite 
sunete egale de la canalele audio. 

Setarea volumului de la dispozitivul 
audio extern 
Cu opţiunea [AUX in volume], puteţi seta 
volumul de la dispozitivul audio extern co-
nectat la acest sistem. 

Din ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Sound settings]. 

Sau, apăsaţi pe SOUND din telecomandă 
pentru a intra în meniul cu setări. 

Treceţi la [AUX in volume]. Selectaţi nive-
lul de volum dorit. 

Setările de afişare 

Luminozitate 
Din sistemul MCi900, puteţi regla nivelul de 
luminozitate al afişajului. În funcţie de preferinţe, 
ecranul se aprinde, se stinge sau lumina afişajului 
se micşoreaza cînd sistemul MCi900 este trecut 
pe modul Active Standby. 

În [Settings] > [Display settings] > 
[Brightness when on] sau [Brightness 
when standby], selectaţi o opţiune şi 
apăsaţi pe OK. 

Wallpaper 

Pentru meniurile din MCi900, puteţi seta o 
imagine să fie afişată pe fundal (wallpaper). 

Pentru a seta un wallpaper 

Din MCi900, selectaţi şi redaţi o imagine. 

Apăsaţi pe SETTINGS din telecomandă 
pentru a selecta [Settings] > [Display 
settings] > [Wallpaper]. 

În [Wallpaper], selectaţi [Current picture]. 
Imaginea curentă va fi afişată drept 
wallpaper. 

Screensaver 
Din MCi900, screensaver-ul se va activa cînd 
sistemul MCi900 este trecut pe Active Standby. 
Cînd activaţi screensaver-ul, opţiunea selectată 
va fi afişată. Ceasul este afişat în coltul drept jos 
al ecranului. 
Drept opţiune originală, ceasul va fi afişat drept 
screensaver. 

Pentru a seta screensaver-ul 

Din MCi900, selectaţi şi redaţi o imagine. 

Apăsaţi pe SETTINGS din telecomandă, 
pentru a selecta [Settings] > [Display 
settings] > [Screen saver]. 
În [Screen saver], selectaţi [Current 
picture]. 

Imaginea curentă este setată drept 
screensaver. 

Setările pentru slideshow 

În modul slideshow, puteţi viziona imaginile una 
cîte una. 
Pentru a selecta un mod de redare pentru 
slideshow 

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Slideshow settings]. 
Sau, apăsaţi pe SETTINGS din tele-
comandă pentru a intra în [Settings]. 

Selectaţi unul din următoarele moduri de 
redare. Apăsaţi pe OK pentru pornire sau 
oprire. 

[Repeat]: redă repetat toate imaginile; 
[Shuffle]: redă aleatoriu toate imaginile. 

Pentru a seta timpul de afişare pentru fiecare 
imagine 

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Slideshow settings] > [Time per side]. 

Sau, apăsaţi pe SETTINGS din tele-
comandă pentru a intra în [Settings]. 

În [Time per slide], selectaţi durata dorită. 
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Album art 

Album art (imaginea unui CD/album) este, de 
obicei, disponibilă pentru downloadat. Cu 
software-ul pentru muzică, album art poate fi 
introdus pentru piese. Prin pornirea sau oprirea 
opţiunii [Album art], puteţi alege să afişaţi sau nu 
imaginea albumului cu piesele corespunzătoare. 

Pentru a porni opţiunea [Album art] 

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Album art]. 
Sau, apăsaţi pe SETTINGS din teleco-
mandă pentru a intra în [Settings]. 

Selectaţi [Album art]. Apăsaţi pe OK pentru 
pornire sau oprire. 
Dacă opţiunea [Album art] este pornită, 

În lista cu piese, o imagine va fi afişată 
lîngă piesele corespunzătoare. 

În timpul redării piesei, imaginea album 
art este afişată pe întreg ecranul, drept 
fundal. 

Sunetul Clicker 

Sistemul MCi900 vă oferă un sunet (click) de 
fiecare dată cînd apăsaţi un buton din 
telecomandă. 

Puteţi porni sau opri acest sunet în [Settings] > 
[Clicker sound]. 

Setarea ceasului 

Alarma 
Setarea alarmei 

Asiguraţi-vă că aţi setat ceasul corespunzător 
(capitolul “Data şi ora” de la pagina 58). 
În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Clock settings] > [Alarm]. 

Sau, apăsaţi pe SETTINGS din tele-
comandă pentru a intra în [Settings]. 

Pentru a seta sursa de sunet pentru alarmă, 
Selectaţi [Music]; 

Cînd alarma se activează, ultima 
piesă va fi redată, sau ultimul post 
de radio selectat va fi activat. 

Selectaţi [Buzzer], 
Cînd alarma se activează se 
va auzi un bîzîit. 
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Pentru a seta timpul de activare al alarmei, 

Ţineţi apăsat pe        , sau apăsati pe
         repetat pînă ce ajungeţi la digiţii 
doriţi. Apăsaţi pe OK pentru confirmare. 
Sau, introduceţi digiţii doriţi cu ajutorul 
tastelor alfanumerice din telecomandă. 

Iconiţa     va fi afişata pe 
ecran. 

Pentru a reda o piesă sau un post de radio 
online drept sunet pentru alarmă 

Asiguraţi-vă că aţi selectat opţiunea [Music] 
la pasul 3. 

Înainte de a opri sau a trece sistemul MCi900
pe modul Active Standby, 

Treceţi la [Media Library], selectaţi şi 
redaţi piesa dorită; 
Sau, treceţi la [Internet Radio], şi cău-
taţi postul de radio dorit. 

Utilizarea alarmei 

Cînd alarma se activează, muzica/postul de radio 
online va fi redat, sau se va activa modul Buzzer. 

Note 

Alarma se activează chiar dacă aţi trecut sistemul 
pe Active Standby sau pe Eco Standby. 
Opţiunea Buzzer va fi activată dacă sistemul nu se 
poate conecta la librăria de muzică sau la un post 
de radio online. 
Sunetul va fi redat chiar dacă aţi apăsat pe Mute. 
Alarma va fi mai tare dacă nivelul volumului este 
mai mic decît nivelul minim. 

Pentru a amîna alarma (Snooze) 
Apăsaţi pe orice buton din unitate 
sau din telecomandă (cu excepţia 
tastelor de volum). 

Alarma va fi amînată pentru 
15 minute. Iconiţa va rămîne 
afişată. 

Pentru a opri alarma 
Ţineţi apăsat pe     sau pe 

Alarma va fi oprită. Iconiţa va 
dispărea de pe ecran.  
Alarma se va activa a doua zi. 

Pentru a opri alarma complet 

Treceţi la [Settings] > [Clock settings] > 
[Alarm]. Selectaţi [Alarm off] şi apăsaţi 
pe OK din telecomandă. 

Sleep timer 
Cu funcţia Sleep timer, puteţi opri automat 
sistemul MCi900 după o perioadă de timp 
setată. 

Pentru a seta durata de timp 

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Clock settings] > [Sleep timer]. 

Sau, apăsaţi pe SETTINGS din tele-
comandă pentru a intra în [Settings].  

Selectaţi o opţiune. Apăsaţi pe OK pentru 
pornire. 

Data şi ora 

Data şi ora pot fi setate automat sau manual 

Setarea automată 
Pentru setarea automată a ceasului, folosiţi 
serviciile online prin Internet, sau folosiţi sem-
nalul transmis de la posturile de radio RDS. 

Prin serviciile online de pe Internet 

Porniţi unitatea, dacă este necesar. 
Asiguraţi-vă că unitatea este 
conectată la reţeaua wired/
Wi-Fi şi la Internet. 

În ecranul Home, selectaţi [Settings] > 
[Clock settings] > [Date and time]. 

Sau, apăsaţi pe SETTINGS din tele-
comandă pentru a intra în [Settings]. 

În [Date and time], selectaţi [Current date 
and time] > [Automatic (Internet)]. 

Unitatea va porni setarea automată 
prin Internet. 
Un mesaj va fi afişat cînd setarea este 
completă. 
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Automatic (Internet)

Automatic (RDS)

Manual

Sfat 

În funcţie de locaţia şi fusul orar ales, unitatea 
poate seta sau regla automat setările prin 
serviciile online de pe Internet. 
Pentru a verifica şi schimba locaţia curentă şi fusul 
orar, treceţi la [Settings] > [Location and time 
zone]. 

Prin semnalele de la posturile de radio RDS 

Din unitate, porniţi FM radio, dacă este 
necesar. 

Asiguraţi-vă că antena FM este co-
nectată corespunzător (consultaţi 
capitolul “Conectarea antenei FM” 
de la pagina 26). 

Pe primele presetări se află posturi de radio 
RDS care transmit semnale pentru oră. 
În ecranul Home, selectaţi [Settings] > 
[Clock settings] > [Date and time]. 

Sau, apăsaţi pe SETTINGS din tele-
comandă pentru a intra în [Settings]. 

În [Date and time], selectaţi [Current date 
and time] > [Automatic (RDS)]. 

Unitatea va căuta automat prima 
presetare. 
Ceasul este setat în funcţie de 
semnalele primite de la postul 
de radio. 

Setarea manuală 

Porniţi unitatea, dacă este necesar. 

În ecranul Home, selectaţi [Settings] > 
[Clock settings] > [Date and time]. 

Sau, apăsaţi pe SETTINGS din tele-
comandă pentru a intra în [Settings]. 

În [Date and time], selectaţi [Current date 
and time] > [Manual]. 

Pentru a introduce data şi ora, 
Apăsaţi pe    sau pe    pentru a selecta 
locaţia intrării; 
Folosiţi tastele alfanumerice pentru 
a introduce digiţii doriţi; 
Apăsaţi pe OK pentru confirmare. 
Puteţi apăsa pe    sau pe     repetat, 
sau ţineţi apăsat pe    sau pe    pînă 
ce digiţii doriţi sunt afişaţi. 

Setarea formatului de afişare 
Puteţi selecta modul în care este afişată data 
şi ora pe ecran. 

Urmăriţi paşii 1-2 de la “Setarea manuală”. 

În [Date and time], treceţi la [Time format] 
sau [Date format] pentru a selecta opţiuni. 

Setările pentru reţea 

Setarea reţelei 
După completarea primei instalări, puteţi schimba 
modul în care sistemul MCi900 se conectează la 
reţeaua wired sau Wi-Fi. 

Puteţi selecta diferite metode de conectare 
la reteaua de internet (wireless sau prin cablu)
Puteţi selecta diverse routere. Pentru a 
selecta un alt router: 

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Network settings] > [Setup network].  

Sau, apăsaţi pe SETTINGS din tele-
comandă pentru a intra în [Settings].  

Conectaţi sistemul MCi900 în acelaşi mod 
prezentat în capitolul “Conectarea la reţea"
de la pagina 29. 
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USB sharing

Numele dispozitivului 
În [Device name], puteţi denumi/redenumi 
sistemul MCi900. Pe un server UPnP/client 
sistemul MCi900 se găseşte sub numele ales. 

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Network settings] > [Device name]. 

În [Device name], apăsaţi pe       pentru a 
selecta locaţia intrării; apăsaţi pe         re-
petat pentru a selecta literele dorite. 

Cînd conectaţi sistemul MCi900 la o reţea (prin 
cablu/Wi-Fi), HDD-ul conectat la sistem poate 
funcţiona ca un disk de stocare a informaţiilor 
pentru reţea. Conţinutul de pe HDD poate fi 
redat sau redirecţionat către alte calculatoare sau 
dispozitive UPnP care sunt conectate la reţea. 

Pentru a permite sau interzice accesul la 
HDD, treceţi la [Settings] > [Network 
settings] > [USB sharing]. Apăsaţi pe OK 
pentru pornire sau oprire. 

Locaţia şi fusul orar 

După prima setare, puteţi schimba locaţia şi fusul 
orar selectat dacă vă mutaţi într-o nouă locaţie. 

În funcţie de locaţia selectată şi fusul orar, sistemul 
MCi900 poate 

Seta ceasul automat prin Internet 
(consultaţi capitolul “Data şi ora” 
de la pagina 58). 
Preîncarca posturile de radio 
presetate 

Limba 

După prima setare, puteţi schima limba selectată 
în [Settings] > [Language]. 

Informaţii despre dispozitiv 

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > [Device 
ID and information]. Puteţi afla informaţii despre 
MCi900, inclusiv numărul modelului, numele care 
este afişat pe server-ul UPnP/client, versiunea 
software-ului şi setările pentru reţea. 

Actualizările pentru software 
Din MCi900, puteţi verifica dacă au apărut 
versiuni noi de software. După ce bifaţi căsuţa 
pentru acordul cu termenii şi condiţiile legale, 
procesul de downloadare şi instalare a 
actualizăriilor este pornit automat. 

Asiguraţi-vă că sistemul MCi900 este co-
nectat la Internet. 

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Check for software upgrades]. 

Modul Demo 

După prima setare, puteţi reviziona modul 
Demo. 

În ecranul Home, treceţi la [Settings] > 
[Demo mode]. 

Modul demonstraţie va fi activat. 

Pentru a ieşi din modul Demo, apăsaţi pe 

Unitatea va trece pe modul Eco standby. 

Numere de telefon pentru 
centre service 
Dacă aveţi nevoie de ajutor cu sistemul MCi900, 
treceţi la [Settings] > [Call centre numbers] 
pentru a afla care este numărul de telefon pentru 
centrul service cel mai apropiat de dvs. 
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Resetarea setărilor 
Puteţi reseta opţiunile din sistemul MCi900 la 
starea originală. Toate setările făcute vor fi şterse, 
inclusiv setările pentru reţea, sunet, afişaj, ceas, 
alarmă şi limbă. 

Treceţi la [Settings] > [Restore factory 
settings]. 

Selectaţi [Yes]. 
Unitatea se va opri. 

Unitatea se va opri automat după 
resetarea opţiunilor. 
Porniţi prima setare. 
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12 Înregistrarea 
sistemului cu 
Philips 

Beneficii 

Prin înregistrarea sistemului MCi900 pe 
www.philips.com/welcome, puteţi 

Obţine actualizări pentru software 
Gestiona posturile de radio Favorite 
Primi înştiinţări Streamium 

Notă 

Înregistrarea sistemului MCi900 necesită o adresă 
de email validă. 

Înregistrarea sistemului 
Folosiţi o adresă de email validă drept cont 
cînd vă înregistraţi sistemul MCi900 pe 
www.philips.com/welcome. 

Puteţi completa procesul de înregistrare direct 
pe www.philips.com/welcome  sau puteţi folosi 
o adresă de email pentru a înregistra dispozitivul, 
apoi, să completaţi procesul de înregistrare prin 
link-ul primit pe adresa de email. 

Înregistrarea pe website 

Pentru a vă înregistra sistemul MCi900 direct 
pe www.philips.com/welcome, vă trebuie 
următoarele informaţii 

O adresă de email validă drept cont de 
înregistrare 
Numărul modelului 
ID-ul de înregistrare al produsului 

Pentru a obţine numărul modelului 

Verificaţi cutia în care a venit produsul sau 
eticheta cu informaţii de pe spatele apara-
tului (de exemplu, MCi900, NP2900). 

Pentru a obţine ID-ul de înregistrare al produsului 

Din MCi900, treceţi la [Settings] > 
[Device ID and information]. Apăsaţi 
pe      repetat pentru a găsi 
[Product Registration ID]. 

Înregistrarea pe dispozitiv 

Folosiţi o adresă de email pentru a vă înregistra 
dispozitivul, apoi, completaţi procesul de 
înregistrare prin link-ul primit pe adresa de email. 

Asiguraţi-vă că sistemul MCi900 este conectat 
la Internet. 

Pentru a vă înregistra cu 
www.philips.com/welcome, 

Din MCi900, selectaţi [Settings] > 
[User registration] > [Register now] 
> [Register on device]; 
Introduceţi o adresă de email validă 
(consultaţi capitolul “Introducerea 
textului” de la pagina 17). 
Veţi primi un email cu un mesaj de 
la ConsumerCare@Philips.com 

Din calculator, folosiţi link-ul din email pen-
tru a completa procesul de înregistrare. 
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Sfat 

Sfat 

Pentru a vă loga cu serviciile Philips, folosiţi link-ul 
din email şi parola setată. 

Retragerea înregistrării 
Cînd vă înregistraţi pe www.philips.com/welcome, 
puteţi folosi contul doar pentru o singură unitate 
(de exemplu, MCi900). Pentru fiecare cont puteţi 
menţine un set de posturi de radio preferate şi să 
adăugaţi manual posturi de radio. 

Pentru a folosi un alt cont pentru înregistrare, 
trebuie să vă retrageţi înregistrarea contului 
curent. 
Pentru a vă retrage înregistrarea, 

Din sistemul MCi900, selectaţi [Settings] > 
[User registration] > [Unregister]. 

Confirmaţi retragerea înregistrării contului 
curent. 

Cînd vă reînregistraţi, puteţi recupera posturile de 
radio de pe Internet care au fost păstrate cu Club 
Philips. 

Verificarea informaţiilor de 
înregistrare 

Puteţi verifica dacă v-aţi înregistrat sistemul 
MCi900, şi să aflaţi ce cont aţi folosit pentru 
înregistrare. 

Pentru mai multe informaţii, treceţi la [Settings] > 
[User registration] > [Registration status]. 
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Îngrijire 
În acest capitol veţi afla cum să îngrijiţi sistemul 
MCi900. 

Curăţarea 

Notă 

Evitaţi umezeala sau substanţele abrazive. 

Curăţaţi sistemul MCi900 cu o cîrpă moale şi 
curată. 
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SPDIF

Line out

CVBS

HDMI

PAL / NTSC

4:3 / 16:9

14 Informaţii 
tehnice 

Informaţii generale 

Alimentare (unitatea principală) 
230V ±10%, 50Hz (pentru /12, /05 /79) 
120V ±10%, 60Hz (pentru /37) 
Alimentare (unitatea DVD) 
Conector DC IN (ieşirea de alimentare 
oferită de la unitatea principală) 
Alimentare (unitatea HDD) 
5 V USB, 900mA (alimentare oferită de la 
unitatea principală)1 
Dimensiuni 
Unitatea principală: 251 x 251 x 133mm 
(inclusiv LCD) 
Unitatea DVD: 251 x 251 x 69mm 
Unitatea HDD: 122 x 75 x 13mm 
Cutia pentru boxe: 175 x 202 x 354mm 
Greutate (netă) 
12.50 kg (toate obiectele) 

Notă 
1Folosiţi HDD doar cu firul USB furnizat cu 
produsul. 

Consumul de energie 

Active (Pornit) 
< 45W (în conformitate cu IEC60065) 
(Active) Standby 
< 13W (HDD- la nivelul cel mai mic) 
ECO (Passive) Standby 
< 0.8W 

Intrările audio 

Aux in (Line in) 
2x Cinch 
Sensibilitatea intrării 

2.0V:Poziţia cea mai joasă 

0.5V: Poziţia cea mai înaltă 
1.0V: Poziţie medie 

Impedanţa intrări 
>10k    (Ohms) 

Ieşirile audio 

Căşti 
Mufă de 3.5 mm, 30 – 18000Hz, 16 - 150Ω 
(Ohms) 
Raportul semnal-zgomot (Căşti) 
Tipic 90dBA (IEC) 
Distorsiune (Căşti) 
<0.10% 

Ieşirile audio/video (oferite doar în timpul redării 
discurilor) 

Raportul semnal-zgomot (Line out) 
Tipic 98dBA (IEC) 

Ieşirea Composite video (PbPrY) 

Sistemul video  

Formatul video 
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802.3 / 802.3 u

10 / 100MBit/s

Balance control

Direct Source (Flat)

Amplificatorul audio (Digital) 

Ieşirea alimentării 
2 x 50W (RMS) (= energie totală 100W) 
Frecvenţa de răspuns 
20Hz pînă la 20000Hz (±0.5dB) 
Raportul semnal-zgomot 
Tipic 92dB/ 95dBA 

Boxe 

Alimentare  
50W (RMS) / 60W (MPO) 
Impedanţa 
8Ω (Ohms) 
Sensibilitate 
86dB/ 1m/ W 
Dimensiuni 
Woofer: 5 inchi 
Tweeter: 1.5 inchi 
Frecvenţa de răspuns 
45 pînă la 20000 Hz 

Caracteristicile audio 

FullSound® 
Da (pornit/oprit) 
Control Bass/Treble  
+/ - 10 paşi 

+/ - 10 paşi 

Da (pornit/oprit) 

Wireless 

Standard wireless 
802.11n, invers compatibil pînă la 802.11b/ g 
Securitatea wireless 
WEP (64 sau 128 bit), 
WPA / WPA2 (8-63 caractere) 
Raza frecvenţei  
2412 - 2462 MHz (CH1-CH11) (pentru /79, /37, 
/55, /97) 
2412 - 2472 MHz (CH1-CH13) (pentru /12, /05) 
Antena 
Externă / internă, modul de diversificare este 
activat 
Setarea protejată wireless (WPS) 

Da (PBC+PIN) 
Modul suportat pentru reţea 
Infrastructura 

Prin cablu (LAN/Ethernet) 

Standardul cablului

Viteza 

Mod 
Duplex complet/pe jumătate 
Detecţie crossover (Auto MDIX) 
Da 

Notă 

Interfeţele wireless şi prin cablu nu pot fi activate în 
acelasi timp. 
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Serviciile de Internet 

Internet radio 
My Media 

Capacităţiile pentru decodare (excluzînd disc 
player-ul) 

MP3 
8 - 320kbps (CBR / VBR) 
WMA 
32 - 192kbps (CBR / VBR) 
WMT DRM - ND (WMA DRM - 10) 
Da, activat (doar de la un server UPnP) 
AAC (M4A) 
16 - 320kbps (CBR / VBR) 
PCM/ WAV 
1x (1.4Mbps) 
FLAC 
Da, suportat 
Ogg Vorbis 
Da, suportat 
eACC 
Da, suportat 
JPEG 
Da, suportat (mărimea maximă: 7MB) 

Listele suportate (exluzînd disc player-ul) 

*.m3u, *.wpl 
Da 
iTunes 
Da (prin server-ul uPnP) 

FM Tuner 

Raza frecvenţei 
87.50 pînă la 108.00MHz 
Numărul de presetări 
60 
Raportul semnal-zgomot 
≥ 62dB 
Măsura de căutare 
50kHz 
RDS 
Da, inclusiv setarea ceasului prin RDS 
Conectorul antenei 
IEC (75 Ohm) 

DISC player 

Discurile suportate 
DVD, VCD, SVCD, DVD+RW, DVD-RW, 
DVD+R, DVD-R, Picture (JPEG) CD, DivX 
(Ultra) Disc, MP3 / WMA CDR / CDRW, CD 
(CDDA) 
Mărimea discurilor suportate 
8cm/ 12cm 
Decodarea video 
MPEG 1, MPEG 2, DivX, JPEG 
Decodarea audio 
MP3: 112 pînă la 320kbps (Sampling rate: 
32,44.1,48kHz) 
WMA: 48 pînă la 192kbps (Sampling rate: 44.1, 
48kHz) 
RDS 
Da, PTY, PS, Text inclusiv setarea ceasului RDS  
HDMI Audio suportat 
Da 
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USB 

Port USB suportat 
Tip A, Gazdă 
Fişierele suportate 
FAT, FAT-32, NTFS 
Clasa suportată 
Doar MSC (fară suport MTP) 
Mai multe partiţii suportate  
Nu, doar prima partiţie este suportată 
Baza de date
Pînă la 40000 de piese 

HDD 

Tipul discului 
2.5 inchi 
Mărime 
160GB³ 
Format 
FAT32 

Notă 

3capacitatea de stocare disponibilă este mai mică 
din cauza conţinutului pre-încărcat pe disc. 

Afişaj/Ceas 

Rezolutie 
Puncte Dotmatrix, 320 x 240 (QVGA), Culoare 
TFT 
Mărime 
3.5 inchi 
Lumina de fundal 
Poate fi pornit, oprită sau micşorată 
Ceas/Afişarea datei 
Da 
Wallpaper/Screensaver 
Da 
Setarea automată prin Internet (NTP) 
Da, activată 
Sleep timer 
Da 

Da 
Clicker intern (taste) 

Altele 

UPnP² 
DMP (Local renderer, Local control point) 
/DMS 
Shared drive 
Da, Samba share 

Note 

2Capacitatea de conectare la 
Windows Media Player 11/12, Winamp, Twonky 
Media; 
Philips Music Center WAC3500 / WAC7500 / 
MCi500H; 
- Philips NAS SPD8020CC; - Mobile phone 
Nokia N85, N95,N900. 
Specificaţiile şi aspectul extern se pot modifica 
fără notificare prealabilă. 
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15 Probleme şi 
soluţii 

Sunetul nu este redat sau este de calitate slabă. 
Ce trebuie să fac? 

Apăsaţi pe +VOL- pentru mărirea volumului. 
Apăsaţi pe tasta MUTE pentru a relua redarea 
sunetului. 

Există o distanţă maximă a transmisiei dintre un 
router wireless şi sistemul MCi900 pentru 
transmisie efectivă? 
Da. Distanţa maximă a unei transmisii Wi-Fi este 
de 250m măsurată în spaţii deschise. Totuşi, într-
un mediu închis, cu obstacole solide precum 
pereţii şi uşile, distanţa efectivă a transmisiei este 
redusă la 50-100m. Repozitionaţi dispozitivele 
dacă apar probleme de transmisie. 

Nu am primit nici un email de înregistrare de la 
ConsumerCare@Philips.com. 

Verificaţi adresa introdusă în secţiunea de 
înregistrare.  
Verificaţi dacă calculatorul are o conexiune 
activă la Internet. 
Server-ul pentru Internet este ocupat, încercaţi 
mai tîrziu. 
Verificaţi dacă adresa de email a fost 
redirecţionată către folder-ul spam. 

Cum evit apariţia de interferenţe de la alte 
dispozitive care operează pe acelaşi spectrum 
de frecvenţă (2.4GHz), precum telefoanele Dect 
şi dispozitivele Bluetooth? 

Mutaţi sistemul MCi900 la cel puţin 3m depărtare 
de astfel de dispozitive. 
Folosiţi cheia de criptare WEP/WPA cînd creaţi o 
conexiune wireless din calculator/reţea. 
Schimbaţi canalul de operare din dispozitivele 
care provoacă interferenţe. 
Întoarceţi dispozitivele în direcţii diferite pentru a 
minimaliza apariţia de interferenţe.  
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Argentina (54-11) 4544-2047
Australia 1300 363 391
Austria 0810 000 205
Belgium 78250145
Belarus 882000110068
Brazil 0800 701 02 03 (all 

except Sao Paulo)(11) 
2121-0203 (Sao Paulo 
only)

Bulgaria 8001154424
Canada 1-888-744-5477
Chile 600 744 5477 

(600-PHILIPS)
China 4008 800 008
Colombia 01 800 700 7445
Croatia 800222778
Czech Republic 800142840
Denmark 35258759
Estonia 8000100288
Finland 923113415
France 805025510
Germany 8000007520
Greece 80031221280
Hong Kong 852-2619 9663
Hungary 680018189
India 1860-180-1111
Ireland 16011777
Israel 9600900-09
Italy 800088774

0570-07-6666
Korea 080-600-6600
Latvia 80002794
Luxembourg 4066615644
Malaysia 1800 880 180
Mexico 01 800 504 6200
Netherlands 8000230076
New Zealand 0800 658 224

Norway 22708111
Pakistan 051 580 902-3
Peru 0800 00100
Philippines (63 2) 667 9000
Poland 8003111318
Portugal 800780903
Romania 800894910
Russia Federation (495)961-1111 (local 

rate)8-800-200-0880 
(mobile phone - free)

Singapore 65 6882 3999
Slovakia 800004537
South Africa (011) 471-5194
Spain 900800655
Sweden 857929100
Switzerland 844800544
Taiwan 0800 231 099
Thailand 66 2 652 8652
Turkey 0800 261 3302
Ukraine 8-800-500-69-70
United Kingdom 8003316015
United States 1-888-744-5477
Uruguay (598-2) 619 6666
Venezuela 0800 100 4888

Informaţii de 
contact 
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Termenii şi condiţiile de utilizare a dispozitivului Streamium

Termenii şi condiţiile de utilizare a dispozitivului dvs. Streamium marca Philips
Vă felicităm pentru achiziţionarea dispozitivului dumneavoastră Streamium marca Philips 
(“Dispozitiv”). Aceşti Termeni şi aceste condiţii de utilizare vă acordă dreptul de a folosi 
anumite facilităţi ale Dispozitivului legate de preluarea conţinutului de pe Internet. Trebuie să 
acceptaţi prezentele condiţii şi termeni de utilizare înainte de a folosi Dispozitivul. Utilizarea 
acestui produs implică acordul dumneavoastră de a respecta prezentele condiţii şi termenii 
de utilizare şi vă acordă dreptul de a accesa respectivele facilităţi. În cazul în care nu 
sunteţi de acord cu Termenii şi condiţiile de utilizare, trebuie să returnaţi Dispozitivul dvs. la 
punctul de unde l-aţi achiziţionat. Acest supliment privind Termenii şi condiţiile de utilizare nu 
înlocuieşte nici un fel de termeni, condiţii sau delimitări care v-au fost furnizate la momentul 
achiziţionării Dispozitivului. Toţi termenii, toate condiţiile şi delimitările rămân complet în 
vigoare şi se aplică.

Eligibilitatea pentru înregistrare
Pentru a vă asuma răspunderea pentru aceşti Termeni şi aceste condiţii de utilizare trebuie 
să aveţi vârsta de cel puţin 14 ani. Dacă sunteţi sub vârsta de 14 ani, nu puteţi utiliza 
Dispozitivul decât dacă părinţii sau reprezentanţii dvs. legali îşi asumă răspunderea pentru 
Termenii şi pentru aceste condiţiile de utilizare. Utilizarea acestui Dispozitiv de către dvs. 
implică faptul că fie aveţi cel puţin 14 ani, fie că părinţii sau reprezentanţii dvs. legali şi-au 
asumat răspunderea pentru aceşti Termeni şi pentru condiţiile de utilizare.

Restricţii şi modificări ale dispozitivului dvs.
Dispozitivul dvs. permite accesul pentru preluarea de pe internet a anumitor conţinuturi. Ca 
o condiţie  a obţinerii accesului la materialele preluate de pe Internet cu acest Dispozitiv, 
sunteţi de acord să nu aduceţi nici un fel de schimbări nepermise sau să modificaţi ori să 
nu încercaţi să modificaţi Dispozitivul în nici un fel (inclusiv utilizând aplicaţii software sau 
prin realizarea de modificări fizice Dispozitivului). Acceptaţi totodată să nu împiedicaţi sau 
să încercaţi să împiedicaţi măsurile tehnologice folosite pentru controlul accesului sau la 
sau drepturile asupra vreunui conţinut. Sunteţi de acord să nu împiedicaţi şi să nu încercaţi 
să împiedicaţi, prin nici un mijloc, vreun sistem de gestionarea copierii. Vă angajaţi să nu 
descifraţi, să nu încercaţi să descifraţi cheile de criptografiere, să nu învingeţi şi să nu 
încercaţi să învingeţi vreuna dintre măsurile de securitate implementate în Dispozitiv sau 
asociate conţinutului preluat de pe Internet. Sunteţi de acord să nu folosiţi Dispozitivul în nici 
un scop neautorizat sau care să contravină legilor sau regulamentelor în vigoare.

Delimitări de răspundere cu privire la Conţinut.
Preluarea de pe Internet a conţinutului accesibil prin intermediul Dispozitivului dvs. nu este 
controlată sau programată de firma Philips. Aceasta este asigurată de terţe părţi. Consideraţi 
Dispozitivul dvs. (pe lângă alte facilităţi de care dispune) ca pe o formă de “tuner” care 
vă permite să recepţionaţi conţinutul difuzat de mulţi alţi difuzori din afara ariei în care vă 
aflaţi. Deoarece conţinutul este furnizat de alte părţi, PHILIPS nU Are nICI Un feL De 
ConTroL eDITorIAL ASUPrA nICI UnUIA DInTre ConţInUTUrILe reCePţIonATe 
De DISPozITIVUL DVS. şI, De ACeeA, nU PoATe fI făCUT răSPUnzăTor PenTrU 
ConţInUT, PenTrU nATUrA SAU PenTrU fUrnIzAreA ACeSTUIA. PHILIPS nU 
SUSţIne nICI Un feL De oPInIe exPrImATă De nICI Un ConţInUT reCePţIonAT 
CU AjUTorUL DISPozITIVULUI DVS. PHILIPS nU gArAnTeAză VerIDICITATeA, 
ACUrATeţeA, SerIozITATeA, InTegrALITATeA SAU orDIneA CronoLogICă 
A eVenImenTeLor DIn ConţInUTUL reCePţIonAT. SUnTeţI De ACorD Că În 
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CAzUL În CAre Vă bAzAţI Pe ConţInUTUL reCePţIonAT o fACeţI Pe ProPrIUL 
rISC.

Limitări ale accesului pentru preluarea conţinutului de pe internet
Philips nu garantează accesul la un anumit conţinut de internet sau la conţinutul unui anumit 
difuzor. este la latitudinea Philips de a permite sau a restricţiona, în orice moment, accesul 
la un anumit difuzor sau conţinut. Anumite conţinuturi sunt accesibile în urma încheierii unor 
acorduri cu furnizorii de servicii online, care determină ce difuzori apar în lista directoarelor 
lor. Cu toate că Philips face eforturi de a pune la dispoziţie o bună selecţie de furnizori 
de servicii online, Philips nu poate garanta accesul continuu la niciunul dintre furnizori de 
servicii online. este la latitudinea Philips să permită sau să împiedice accesul la oricare 
dintre furnizorii de servicii online.

Drepturi asupra conţinutului
Conţinutul poate fi protejat de legea drepturilor de autor sau de alte legi privind drepturile de 
proprietate sau de proprietate intelectuală. În anumite situaţii, cum ar fi utilizarea Dispozitivului 
într-un mediu comercial, poate fi necesară obţinerea de către dvs., pe propria răspundere, 
a unei licenţe sau a altor autorizări pentru utilizarea conţinutului. Sunteţi de acord ca, în 
cazul în care este necesară deţinerea unei astfel de autorizări, să vă asumaţi răspunderea 
obţinerii respectivei licenţe sau autorizări. Vă angajaţi solemn să fiţi răspunzător pentru 
orice pagube rezultate în urma neobţinerii licenţei sau autorizării adecvate pentru utilizarea 
conţinutului accesibil prin intermediul acestui Dispozitiv. Sunteţi de acord că Philips nu are 
nici o răspundere cu privire la modul în care dumneavoastră utilizaţi conţinutul.

Modificarea caracteristicilor
Philips poate modifica, după cum consideră necesar, caracteristicile Dispozitivului, inclusiv 
prin adăugarea de noi facilităţi sau prin eliminarea unora deja existente ale Dispozitivului. 
Anumite facilităţi noi pot implica modificări ale acestui document ce conţine Termenii şi 
condiţiile de utilizare a dispozitivului Streamium. Utilizarea de către dvs. a noilor facilităţi 
disponibile implică faptul că aţi acceptat documentul revizuit cu Termenii şi condiţiile de 
utilizare a dispozitivului Streamium.

Software şi drepturi de proprietate intelectuală
Poate fi necesar să folosiţi anumite aplicaţii software pentru a utiliza sau avea acces integral 
la anumite facilităţi ale Dispozitivului. La achiziţionarea Dispozitivului aţi primit anumite 
aplicaţii software şi este posibil ca, din când în când, să vă mai fie transmise anumite aplicaţii 
software. majoritatea software-ului conţinut de Dispozitiv nu vă este accesibil. o parte a 
software-ului este proprietatea Philips, restul fiind proprietatea unor terţe părţi. Puteţi utiliza 
software-ul deţinut de alţii în condiţiile prezentului acord cu Termeni şi condiţii de utilizare 
a dispozitivului Streamium şi ale altor acorduri de licenţă ce se aplică. Utilizarea de către 
dvs. a software-ului nu implică în nici un fel transferul nici unui titlu sau drept de proprietate 
către dvs. Philips reţine toate drepturile asupra software-ului şi alte drepturi de proprietate 
intelectuală, inclusiv drepturi de autor, drepturi acordate de patente şi drepturi cu privire la 
mărcile comerciale şi denumirile comerciale.  Sunteţi de acord să nu dezasamblaţi, să nu 
decompilaţi, să nu creaţi lucrări alternative, să nu efectuaţi operaţii de inginerie inversă, 
să nu modificaţi, să nu acordaţi sublicenţe, să nu distribuiţi software-ul şi să nu îl folosiţi în 
nici un scop neautorizat sau în vreo manieră care să contravină legii sau reglementărilor în 
vigoare.
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Situaţii în care nu se acordă garanţie
PHILIPS nU Se referă şI nU gArAnTeAză, exPreS SAU ImPLICIT, Că ACeST 
DISPozITIV VA ÎnTrUnI CerInţeLe DVS. SAU Că UTILIzAreA ACeSTUIA VA fI 
neÎnTrerUPTă, CArACTerIzATă De CoreCTITUDIne TemPorALă, SIgUră SAU 
LIPSITă De erorI. PHILIPS nU gArAnTeAză Că PoSIbILITATeA De PreLUAre De Pe 
InTerneT A orICărUI ConţInUT. PHILIPS nU Se referă şI nU ACorDă gArAnţIe, 
În moD exPreS SAU ImPLICIT, PenTrU InformAţIILe SAU ConţInUTUL ACCeSAT 
PrIn InTermeDIUL ACeSTUI DISPozITIV SAU şI nICI CU PrIVIre LA fAPTUL Că Vă 
PUTeţI bAzA Pe ACeSTA, Că PUTeţI UTILIzA orICe InformAţIe SAU ConţInUT 
ACCeSAT foLoSInD DISPozITIVUL DVS. LA ACHIzIţIonAreA DISPozITIVULUI DVS. 
V-AU foST ACorDATe AnUmITe gArAnţII şI ACeSTeA, InCLUSIV DeLImITărILe 
De ACorDAre A gArAnţIILor, ConTInUă Să Se APLICe. DeoAreCe AnUmITe 
jUrISDICţII nU PermIT DeLImITAreA De gArAnţIILe ImPLICITe, eSTe PoSIbIL CA 
reSPeCTIVeLe DeLImITărI Să nU Se APLICe.

Limitări ale răspunderii
PHILIPS nU eSTe reSPonSAbIL fAţă De DVS. SAU fAţă De orICe Terţă PArTe 
PenTrU nICI Un feL De DAUne InDIreCTe, ACCIDenTALe, PUnITIVe, SPeCIALe 
SAU De ConSeCInţă (InCLUSIV PIerDerI De ProfIT SAU De eConomII) SAU 
PenTrU PIerDerI De DATe SAU ÎnTrerUPerI ALe AfACerII CAUzATe De fAPTe 
ILICITe, gArAnţII, ConTrACTe SAU orICe ALTă TeorIe LegALă - CHIAr DACă 
fIrmA PHILIPS A foST AVIzATă SAU Are CUnoşTInţă De PoSIbILITATeA Unor 
ASTfeL De PAgUbe. În nICI Un CAz, răSPUnDereA CUmULATă A fIrmeI PHILIPS 
PenTrU orICe feL De DAUne (InDIferenT De CAUze) nU PoATe DePăşI SUmA 
Pe CAre AţI PLăTIT-o PenTrU ACHIzIţIonAreA DISPozITIVULUI DVS.

Diverse
“Acest acord se află sub incidenţa legilor din jurisdicţia în care a fost vândut Dispozitivul şi 
prin prezenta consimţiţi la jurisdicţia nonexclusivă a curţilor din ţara respectivă. Dacă oricare 
dintre prevederile acestui acord nu este valabilă sau nu poate fi aplicată în condiţiile legilor 
în vigoare, respectiva prevedere poate fi modificată pentru a fi extinsă astfel încât să devină 
valabilă şi aplicabilă, celelalte prevederi ale acestui acord rămânând complet valabile şi în 
vigoare. Termenii şi condiţiile de utilizare a acestui dispozitiv nu vor fi guvernate de Convenţia 
naţiunilor Unite cu privire la Contractele pentru comerţul internaţional de bunuri, la a cărei 
aplicare se renunţă în mod expres prin prezentul document”. 

PrIn foLoSIreA DISPozITIVULUI DVS. Se PreSUPUne Că AţI CITIT şI ÎnţeLeS 
TermenII şI ConDIţIILe De UTILIzAre AnTerIor PrezenTATe şI Că Le-AţI 
ACCePTAT.



NOTIFICARE
ACORD DE LICENţă PENTRu uTILIzATORII FINALI AI SOFTwARE-uLuI

Acest Acord de licenţă pentru utilizAtorii finAli (“Acest Acord”) 
reprezintă o convenţie legAlă între dumneAvoAstră (cA persoAnă 
fizică sAu juridică) şi pHilips consumer electronics B.v., o compAnie 
olAndeză cu răspundere limitAtă, cu sediul principAl lA glAslAAn 2, 5616 
lW eindHoven, olAndA şi filiAlele AcesteiA (denumite în mod individuAl 
şi colectiv “pHilips”). prin Acest Acord, vi se Acordă dreptul de A utilizA 
un Anumit softWAre (“softWAre-ul”), inclusiv documentAţiA destinAtă 
utilizAtorului, în formAt electronic, cAre este posiBil să vă fi fost 
furnizAtă sepArAt sAu împreună cu un produs pHilips (“dispozitivul”) sAu 
cu un cAlculAtor personAl. prin preluAreA, instAlAreA sAu utilizAreA 
în Alt mod A Acestui softWAre, dvs. AcceptAţi şi sunteţi de Acord să vă 
supuneţi tuturor termenilor şi condiţiilor Acestui Acord. dAcă nu 
sunteţi de Acord cu Aceşti termeni şi condiţii, nu preluAţi, nu instAlAţi 
şi nu folosiţi în nici un Alt fel Acest softWAre. dAcă Aţi AcHiziţionAt 
softWAre-ul pe un suport mediA tAngiBil, de exemplu pe un cd, fără A fi 
Avut posiBilitAteA de A citi în preAlABil AceAstă licenţă, şi nu AcceptAţi 
Aceşti termeni, vi se poAte rAmBursA întreAgA sumă de BAni pe cAre 
Aţi plătit-o pentru Acest softWAre, dAcă este cAzul, cu condiţiA să 
returnAţi softWAre-ul neutilizAt împreună cu dovAdA plăţii, în termen 
de 30 de zile de lA dAtA AcHiziţiei.

1. Acordarea licenţei. Acest Acord vă atribuie o licenţă non-exclusivă, netransferabilă, fără 
posibilitatea de a emite sublicenţe, ce vă permite instalarea şi utilizarea, pe un echipament sau pe 
un calculator personal, după cum este cazul,  a unei (1) copii a versiunii specificate de software în 
format cod obiect, aşa cum este stabilit în documentaţia destinată utilizatorului, pentru a fi folosită 
exclusiv în scop personal. software-ul este “în lucru” când este încărcat în memoria temporară 
sau în cea permanentă (adică rAm, hard disk etc.) a unui calculator sau a unui dispozitiv.

2. Proprietate. software-ul vă este acordat sub licenţă, nu vă este vândut. Acest Acord vă conferă 
numai dreptul de a folosi software-ul, însă nu este considerat că aţi achiziţionat nici un fel de 
drept, explicit sau implicit, cu privire la acest software, în afară de cele specificate în prezentul 
Acord. philips şi cei care acordă licenţele vor deţine în continuare toate drepturile, titlurile şi 
beneficiile asupra şi cu privire la software,  inclusiv toate patentele, drepturile de autor, secretele 
comerciale şi alte drepturi de proprietate intelectuală încorporate de acesta. software-ul este 
protejat de legile cu privire la copyright, de prevederile tratatelor internaţionale şi de alte legi 
referitoare la drepturile de proprietate intelectuală. de aceea, cu excepţia cazului în care este 
stabilit în mod expres aici, nu puteţi copia software-ul fără a obţine autorizaţia scrisă prealabilă 
a firmei philips, cu excepţia realizării unei (1) singure copii a acestuia, numai în scop de copie 
de siguranţă (back-up). nu puteţi să copiaţi niciunul dintre materialele imprimate ce însoţesc 
software-ul şi nici să imprimaţi mai mult de o (1) copie pentru nici una dintre documentaţiile 
destinate utilizatorului furnizate în format electronic, cu excepţia uneia singure (1) a acestor 
materiale, în scop exclusiv de copie de siguranţă (back-up).



3. Restricţii ale licenţei. cu excepţia cazului în care este prevăzut altceva, în mod expres aici, nu 
trebuie să împrumutaţi, să acordaţi sublicenţă, să vindeţi, să atribuiţi, să daţi în folosinţă sau să 
transferaţi în alt mod software-ul. nu trebuie să efectuaţi şi nici să permiteţi altor părţi să realizeze 
operaţii de inginerie inversă, să decompileze software-ul, decât în măsura în care legile în vigoare 
interzic în mod expres aplicarea unor astfel de restricţii. nu puteţi îndepărta sau distruge nici o 
identificare a produsului, notificările privind drepturile de autor sau alte marcaje de proprietate 
sau restricţii asociate acestui software. toate titlurile, mărcile comerciale şi copyrightul, precum 
şi notificările privind drepturile restricţionate, trebuie să fie reproduse pe copia de siguranţă a 
software-ului. nu puteţi să modificaţi sau să adaptaţi software-ul, să uniţi acest software cu un 
alt program sau să creaţi lucrări derivate bazate pe acest software.

4. Încheierea unei anumite funcţionalităţi. software-ul poate conţine un anumit software 
cu licenţă, incluzând software cu licenţă de la microsoft corporation (“microsoft”), care 
implementează tehnologia de gestionare a drepturilor privind datele digitale pentru Windows 
media. furnizorii conţinutului utilizează tehnologia de gestionare a drepturilor privind datele 
digitale pentru Windows media stocate de acest dispozitiv (“Wm-drm”) pentru a proteja 
integritatea informaţiilor conţinute (“conţinut securizat”) astfel încât proprietatea lor intelectuală, 
inclusiv drepturile de autor, asupra acestui conţinut să nu fie deturnate. Acest dispozitiv utilizează 
software Wm-drm pentru redarea conţinutului securizat (“Wm-drm software”). dacă 
securitatea software-ului Wm-drm din acest dispozitiv a fost compromisă, microsoft poate 
solicita (fie pe cont propriu, fie la solicitarea deţinătorilor conţinutului securizat (“deţinătorii 
conţinutului securizat”)) revocarea dreptului pentru software-ul Wm-drm de a obţine noi 
licenţe, de a copia, de a stoca, de a transfera, de a afişa şi / sau de a reda conţinutul securizat. 
Această revocare nu afectează capacitatea software-ului Wm-drm de a reda conţinutul care nu 
este protejat. către dispozitivul dvs. va fi transmisă o listă a aplicaţiilor software Wm-drm care 
au fost revocate ori de câte ori preluaţi o licenţă pentru conţinut securizat. microsoft poate, în 
paralel cu o astfel de licenţă, să preia, pe dispozitivul dvs., liste de revocări în numele deţinătorilor 
conţinutului securizat. deţinătorii conţinutului securizat pot de asemenea să solicite actualizarea 
anumitor componente Wm-drm distribuite împreună cu acest software (“Actualizări Wm-
drm”) înainte de a accesa conţinutul acestora. când încercaţi redarea unui conţinut securizat, 
software-ul Wm-drm creat de microsoft vă va atenţiona că este necesară o Actualizare Wm-
drm şi vă va cere consimţământul înainte de a prelua de pe internet respectiva Actualizare 
Wm-drm. software-ul Wm-drm construit de philips poate face acelaşi lucru. dacă refuzaţi 
actualizarea, nu veţi mai putea accesa conţinutul securizat care necesită Actualizarea Wm-drm 
; cu toate acestea, veţi putea să accesaţi conţinutul care nu este protejat şi conţinutul securizat 
care nu necesită actualizarea. facilităţile Wm-drm care accesează internetul, cum ar fi în scopul 
obţinerii de noi licenţe şi/sau pentru realizarea Actualizărilor Wm-drm solicitate pot fi oprite. 
când aceste facilităţi sunt oprite, aveţi încă posibilitatea de a utiliza o anumită parte a conţinutului 
securizat dacă deţineţi o licenţă valabilă cum ar fi conţinutul stocat în memoria dispozitivului 
dvs. nu veţi putea însă să folosiţi anumite facilităţi ale software-ului Wm-drm care solicită 
accesul la internet, cum ar fi capacitatea de a prelua conţinutul necesar pentru Actualizarea Wm-
drm. toate titlurile şi drepturile de proprietate intelectuală din şi pentru conţinutul securizat 
sunt proprietatea deţinătorilor conţinutului securizat respectiv şi pot fi protejate de legile privind 
drepturile de autor şi de proprietate intelectuală sau de tratate. Acest Acord nu vă conferă nici 
un drept de a folosi astfel de conţinut securizat. Pentru a sintetiza, dacă Software-ul conţine 
componente Microsoft WM-DRM – Conţinutul securizat pe care vreţi să îl preluaţi, copiaţi, 



stocaţi, afişaţi, transferaţi şi/sau redaţi este protejat de componentele Microsoft WM-DRM 
ale Software-ului. Microsoft, deţinătorii Conţinutului securizat sau distribuitorii acestui 
Conţinut securizat vă pot refuza accesul la Conţinutul securizat sau vi-l pot restricţiona, 
chiar şi după ce aţi plătit pentru acesta şi/sau l-aţi obţinut. Nu este necesar acordul dvs. şi 
nici acordul sau aprobarea firmei Philips pentru ca accesul dvs. la Conţinutul securizat să 
fie refuzat, reţinut sau restricţionat în alt fel. Philips nu garantează că veţi putea prelua, 
copia, stoca, afişa, transfera şi/sau reda Conţinutul securizat.

5. Software Open Source (surse deschise). (a) Acest software poate conţine componente 
care sunt supuse termenilor surselor deschise, aşa cum este stipulat în documentaţia ce însoţeşte 
dispozitivul. Acest Acord nu se aplică acestui software în acest caz. (b) drepturile acordate de 
licenţă conform acestui Acord nu includ niciun drept sau licenţă de utilizare, distribuire sau creare 
de lucrări derivate ale acestui software care s-ar supune în vreun fel termenilor pentru software-
ul cu surse deschise.  “termenii pentru software-ul cu surse deschise” reprezintă termenii oricărei 
licenţe care, în mod direct sau indirect, (1) crează, sau susţin să creeze, obligaţii pentru philips 
relativ la software şi/sau la lucrări derivate din acesta; sau (2) acordă, sau susţin că acordă, unei 
terţe părţi orice drept sau imunitate cu privire la proprietatea intelectuală sau la drepturile de 
proprietate cu privire la software sau la lucrări derivate din acesta.

6. Încheiere. Acest Acord se va aplica de la instalare şi de la prima utilizare a acestui software şi 
va înceta (i) când hotărăşte firma philips, în urma nerespectării de către dvs. a oricăruia dintre 
termenii acestui Acord sau (ii) la distrugerea tuturor copiilor software-ului şi a materialelor 
ce v-au fost furnizate de către philips, conform celor stipulate aici. drepturile firmei philips şi 
obligaţiile dvs. vor continua după încheierea acestui Acord.

7. Actualizare. philips poate, în mod unilateral, să realizeze actualizări ale acestui software 
disponibile prin afişare generală pe un site web sau prin orice alte mijloace şi metode. Astfel de 
actualizări pot fi făcute disponibile în condiţiile termenilor acestui Acord sau accesul dvs. la astfel 
de actualizări poate depinde de acceptarea de către dvs. a unei alte înţelegeri.

8. Servicii de asistenţă. philips nu este obligat să vă furnizeze asistenţă tehnică sau de alt fel 
(“servici de asistenţă”) pentru software. dacă philips oferă servicii de asistenţă, acestea se vor 
supune unor condiţii separate, care trebuie să facă obiectul unei înţelegeri între dvs. şi philips.

9. Garanţie limitată pentru software. philips furnizează software-ul “aşa cum este” şi fără 
nici un fel de garanţie, cu excepţia faptului că software-ul va lucra în mare măsură conform 
documentaţiei care îl însoţeşte, o perioadă de un an de la prima preluare de către dvs., instalare sau 
utilizare a acestuia, în funcţie de care dintre aceste operaţii are loc prima. întreaga responsabilitate 
a philips şi singura compensare pentru încălcarea acestei garanţii va consta, la alegerea firmei 
philips, fie în (a) rambursarea preţului plătit de către dvs. pentru acest software (dacă este cazul), 
fie în (b) repararea sau înlocuirea software-ului care nu îndeplineşte condiţiile garanţiei stabilite 
în acest document şi care a fost returnat la philips împreună cu o copie a chitanţei dvs. Această 
garanţie limitată nu se va aplica dacă eşecul software-ului a rezultat în urma unui accident, a unui 
abuz, a utilizării necorespunzătoare sau a aplicării incorecte. orice înlocuire a software-ului este 
garantată pentru utilizator timp de treizeci (30) de zile sau pe perioada rămasă din cea acordată 
iniţial, în funcţie de care interval de timp este mai lung. Această garanţie limitată nu se va aplica 
dacă software-ul v-a fost furnizat gratuit, numai pe baza unei evaluări.

10. FăRă ALTE GARANţII. cu excepţiA celor stABilite mAi sus, pHilips şi cei 



cAre Acordă licenţele nu gArAnteAză că Acest softWAre vA funcţionA 
fără erori sAu neîntrerupt sAu că vA sAtisfAce toAte cerinţele dvs. vă 
AsumAţi toAte responsABilităţile pentru AlegereA  Acestui  softWAre  în 
scopul oBţinerii rezultAtelor dorite şi pentru instAlAreA, utilizAreA 
şi oBţinereA rezultAtelor de lA Acest softWAre. lA limitA superioAră 
permisă de legile în vigoAre, pHilips şi cei cAre Acordă licenţele se 
delimiteAză de toAte gArAnţiile şi condiţiile, explicite sAu implicite, 
inclusiv dAr nu limitAte lA gArAnţiile presupuse de comerciAlizAre, 
de compAtiBilitAte cu un Anumit scop şi AcurAteţeA sAu integrAlitAteA 
rezultAtelor legAte de Acest softWAre şi de mAteriAlele ce îl 
însoţesc. nu este AcordAtă nici o gArAnţie pentru încălcAreA Altor 
drepturi. pHilips nu gArAnteAză că veţi puteA preluA, copiA, stocA, 
AfişA, trAnsferA şi/sAu redA conţinutul securizAt.

11. RăSPuNDERI LIMITATE. în nici o situAţie, pHilips şi cei cAre Acordă 
licenţele nu sunt răspunzători pentru nici un fel de pAguBe de 
consecinţă, speciAle, indirecte, AccidentAle sAu punitive, inclusiv 
dAr nu limitAtiv, pAguBe pentru pierderi de profit sAu de venituri, 
întreruperi Ale Activităţii, pierderi Ale informAţiilor legAte de 
AfAceri, pierderi de dAte, pierderi în utilizAre sAu Alte pierderi 
pecuniAre, cHiAr dAcă pHilips şi cei cAre Acordă licenţele Au 
fost AvizAţi de posiBilitAteA unor Astfel de pAguBe. în nici un cAz, 
responsABilitAteA AgregAtă A “firmei pHilips şi A celor cAre Acordă 
licenţele” pentru pAguBele rezultAte din Acest Acord, nu poAte depăşi 
vAloAreA ceA mAi mAre dintre preţul efectiv plătit de dvs. pentru 
softWAre sAu ceA de cinci sute zece (510.00) lire sterline.

12. Mărci comerciale. Anumite produse şi denumirile philips utilizate în acest Acord, software-
ul şi documentaţia tipărită, destinată utilizatorului, pot constitui mărci comerciale ale philips, ale 
celor care acordă licenţele sau ale unor terţe părţi. nu sunteţi autorizaţi să folosiţi nici una dintre 
aceste mărci comerciale.

13. Administrarea exportului. sunteţi de acord ca, în mod direct sau indirect, să nu exportaţi 
sau să reexportaţi software-ul în alte ţări în care Actul de Administrare a exporturilor statelor 
unite sau orice altă lege sau regulament similar din statele unite necesită o licenţă de export 
sau vreun alt fel de aprobare din partea guvernului s.u.A., cu excepţia cazului în care licenţa de 
export adecvată sau respectiva aprobare a fost obţinută în prealabil. prin preluarea sau instalarea 
software-ului aţi acceptat să respectaţi aceste prevederi cu privire la export.

14. Legile care se aplică. Acest acord se supune legilor din ţara de reşedinţă, indiferent de 
principiile legale cu privire la conflict. orice dispută între dvs. şi philips cu privire la acest Acord 
se va supune jurisdicţiei non-exclusive a curţilor de justiţie din ţara dvs. de rezidenţă.

15. Chestiuni generale. Acest acord conţine întreaga înţelegere dintre dvs. şi philips şi înlocuieşte 
orice altă reprezentare, lucrare sau comunicare prealabilă, ori acţiune de promovare cu privire la 
acest software şi la documentaţia destinată utilizatorului. dacă vreo parte a acestui Acord se 
dovedeşte a nu fi valabilă, restul Acordului va continua să rămână în vigoare şi să se aplice. Acest 
Acord nu va prejudicia drepturile legale ale nici uneia dintre părţi, în calitate de client.



ofertă scrisă
Acest produs conţine următoarele pachete de aplicaţii software cu surse deschise, supuse 
licenţelor respective. Prin prezenta, Philips se oferă să livreze, la cerere, o copie a codului 
sursă corespunzător pachetului pentru care este solicitată o astfel de ofertă. Această ofertă 
este valabilă pentru o perioadă de trei ani de la data achiziţionării acestui produs sau de 
la data preluării de pe internet a firmware-ului. Vă rugăm să contactaţi : open.source@
philips.com. Dacă nu aveţi acces la email sau dacă nu primiţi confirmarea recepţiei în timp 
de o săptămână de la transmiterea mesajului la această adresă, vă rugăm să expediaţi o 
scrisoare :
echipa open Source,
Philips electronics,
High Tech Campus bld. HTC-44,5600 Ae eindhoven,
olanda.

Linux kernel 2.6.10 <http://www.kernel.org/pub/linux/kernel/>,licensed under gPL V2,
busybox r1.9.2 <http://www.busybox.net/>,licensed under gPL V2,
WPA Supplicant r0.58 <http://hostap.epitest.fi/wpa_supplicant/>,licensed under gPL V2,
nTfS-3g driver r2009.11.14 <http://www.tuxera.com/community/>,licensed under gPL V2,
----------------------------------------
Das U-boot r1.1.5 <http://www.denx.de/wiki/U-boot>, cu excludere pentru utilizatorii 
programelor.

noTă! Acest copyright *nu* acoperă aşa numitele aplicaţii “standalone” (independente) 
care folosesc serviciile U-boot prin mijloace jump table furnizate de U-boot exact în acest 
scop - aceasta este considerată doar o utilizare obişnuită a U-boot şi *nu* intră în categoria  
“lucrare derivată”.

fişierele introductive “include/image.h” şi “include/asm-*/u-boot.h” definesc interfeţele 
pentru U-boot. Includerea acestor fişiere introductive (nemodificate) în alte fişiere este 
considerată o folosire obişnuită a U-boot şi *nu* este considerată “lucrare derivată”.

ţineţi totodată seama că drepturile de autor pentru următoarea Licenţă Publică generală 
aparţin fundaţiei pentru Software gratuit (free Software foundation), însă drepturile de 
autor pentru secvenţa de cod la care se referă (codul sursă U-boot) îmi aparţin mie şi celora  
care l-au scris efectiv.

-- Wolfgang Denk
----------------------------------------
Licenţa pentru kernel-ul Linux varianta 2.6.xx <http://kernel.org/> este acordată sub gPL V2 
cu excepţie pentru utilizatorii de programe.

noTă ! Această copie *nu* acoperă programele utilizatorului care folosesc servicii de 
nucleu prin sistemul obişnuit de apeluri – care este considerată doar o utilizare obişnuită a 



nucleului şi *nu* este sub incidenţa categoriei de “lucrare derivată”. ţineţi totodată seama 
că drepturile de autor pentru gPL (Licenţa Publică generală) de mai jos aparţin fundaţiei 
pentru Software gratuit, însă pentru exemplul de cod la care se referă (nucleul de Linux) 
drepturile de autor aparţin mie şi altor persoane care l-au scris efectiv.
ţineţi de asemenea seama că singura versiune valabilă a gPL în ce a ce priveşte nucleul 
este această_versiune_în particular (adică v2, nu v2.2 sau v3.x sau oricare alta), cu excepţia 
cazului în care este altfel stipulat. 

Linus Torvalds
---------------------------------------

gPL V2

Licenţa publică generală
Versiunea 2, iunie 1991

copyright (c) 1989, 1991 free software foundation, inc. 
adresa : 51 franklin st,fifth floor,Boston,mA 02110-1301 usA

este permis oricui să copieze şi să distribuie copii identice ale prezentului document de licenţă, însă 
nu se permite modificarea acestuia.

Preambul
deţinătorii licenţelor pentru majoritatea software-ului sunt în măsură să retragă libertatea de a-l 
partaja şi de a-l modifica. în schimb, licenţa publică generală gnu are rolul de a asigura libertatea 
dvs. de a partaja şi de a schimba liber software -- astfel încât să fie accesibil pentru toţi utilizatorii. 
Această licenţă publică generală este valabilă pentru aplicaţiile software ce aparţin free software 
foundation, precum şi oricăror alte programe ale căror autori sunt de acord să o folosească. (Alte 
aplicaţii software ale free software foundation sunt sub incidenţa licenţei publice generale pentru 
arhive gnu.)  o puteţi aplica şi programelor dvs.
când vorbim despre software liber, ne referim la libertatea de folosire, nu la faptul că ar fi gratuit. 
licenţele noastre publice generale au rolul de a vă asigura că aveţi dreptul de a distribui liber copii 
ale software-ului liber (efectuând acest serviciu chiar şi contra cost, dacă doriţi), că aţi primit sau că 
puteţi primi codul sursă dacă doriţi, că îl puteţi modifica sau că puteţi utiliza părţi ale acestuia pentru 
noi aplicaţii software libere ; scopul licenţelor este acela de a vă informa că aveţi aceste drepturi.
pentru a proteja drepturile dvs., trebuie să impunem anumite restricţii care să interzică oricui 
posibilitatea de a vă nega drepturile indicate mai sus sau de a vă determina să renunţaţi la acestea.
Aceste restricţii se traduc prin anumite responsabilităţi pentru dvs. în cazul în care distribuiţi copii 
ale aplicaţiilor software sau dacă îl modificaţi.
spre exemplu, dacă distribuiţi copii ale unui astfel de program, fie gratis, fie contra cost, trebuie de 
asemenea să le acordaţi destinatarilor toate drepturile pe care le aveţi. trebuie să vă asiguraţi că şi ei 
au primit sau pot obţine codul sursă şi să le prezentaţi acest acord pentru a-şi cunoaşte drepturile.
noi vă protejăm drepturile în două etape : (1) prin copyrightul software-ului şi (2) prin oferirea 
acestei licenţe care vă acordă permisiunea legală de a copia, a distribui şi/sau de a modifica acest 
software.



totodată, pentru protejarea fiecăruia dintre autori şi a noastră, vrem să ne asigurăm că toată lumea 
înţelege că nu există nici un fel de garanţie pentru software-ul liber. dacă software-ul a fost modificat 
de cineva şi apoi transmis altcuiva, vrem să ne asigurăm că respectivul destinatar ştie că varianta 
primită nu este cea originală şi că problemele cauzate de software-ul modificat nu afectează reputaţia 
autorilor celui original.
în final, orice software liber este continuu expus la patentare. dorim să evităm pericolul ca 
redistribuitorii unui program liber să patenteze în mod individual un astfel de program, devenind 
în fapt proprietarii acestuia. pentru a preveni un astfel de caz, indicăm cu claritate că orice patent 
trebuie să se afle sub incidenţa unei licenţe ce permite utilizarea liberă de către oricine sau să nu fie 
protejat de nici o licenţă.

termenii şi condiţiile pentru copyrigt, distribuţie şi modificări sunt prezentate în continuare.

TERMENII şI CONDIţIILE PENTRu COPyRIGhT, DISTRIbuţIE şI 
MODIFICăRI PENTRu LICENţă

0. Această licenţă se aplică  oricărui program sau oricărei alte lucrări care conţine o notificare ataşată 
de deţinătorul drepturilor de autor prin care este indicat că acesta poate fi distribuit în condiţiile 
stabilite de această licenţă publică generală. în continuare, prin “program”, se înţelege orice 
software, lucrare sau “lucrare bazată pe program”, fie programul, fie oricare altă creaţie derivată 
aflată sub incidenţa legii drepturilor de autor : adică orice lucrare care conţine programul sau o 
parte a acestuia, fie în formă identică sau în formă modificată şi/ sau tradusă într-o altă limbă 
(în continuare, traducerea va fi inclusă nelimitativ în termenul “modificare”).  fiecare persoană 
deţinătoare de licenţă va fi apelată prin “dvs.”

Alte operaţii în afară de copyright, distribuţie şi modificare nu intră sub incidenţa acestei  licenţe, 
fiind în afara cadrului acesteia. Actul de a rula programul nu este restricţionat şi rezultatul programului 
intră sub incidenţa licenţei numai în cazul în care conţinutul constituie o lucrare bazată pe program 
(independent de faptul că a fost realizată prin rularea programului). dacă rezultatul este adevărat 
depinde de ceea ce face programul.
1. puteţi copia şi distribui copii identice ale codului sursă al programului, aşa cum l-aţi primit, pe orice 

suport media, cu condiţia ca fiecare copie să fie furnizată împreună cu o notificare uşor accesibilă 
şi adecvată privind copyrightul şi lipsa garanţiei ; păstraţi intacte toate notificările referitoare la 
această licenţă şi la absenţa garanţiei ; oferiţi oricărui destinatar al programului o copie a acestei 
licenţe, care să însoţească programul.
puteţi solicita o taxă pentru actul de transfer fizic al copiei şi rămâne la latitudinea dvs. dacă veţi 
oferi o garanţie de protecţie contra cost.

2. puteţi modifica fie copia care vă aparţine, fie alte copii ale programului ori porţiuni ale acestuia 
creând astfel o lucrare bazată pe acest program, având dreptul de a copia şi de a distribui astfel de 
modificări sau de lucrări în condiţiile stabilite la secţiunea 1 de mai sus, având grijă să respectaţi 
toate condiţiile următoare :
a) fişierele modificate trebuie să conţină notificări uşor vizibile care să specifice că aţi modificat 

fişierele, precum şi data respectivelor modificări ;
b) trebuie să vă asiguraţi că orice lucrare pe care o distribuiţi sau publicaţi, care conţine integral 

sau parţial programul sau care derivă din acesta sau dintr-o parte a acestuia, să fie licenţiată ca 



un întreg şi în mod gratuit tuturor terţelor părţi în condiţiile prezentei licenţe ;
c) dacă programul modificat citeşte în mod normal comenzi în mod interactiv când este rulat, 

trebuie să aveţi grijă ca, la începutul desfăşurării unei astfel de utilizări interactive, în modul 
cel mai obişnuit, să imprimaţi sau să fie afişat un anunţ care să conţină o notificare privind 
drepturile de autor şi un avertisment care să precizeze că nu se acordă nici o garanţie (sau, dacă 
este cazul, să indice că dvs. acordaţi garanţie) şi că utilizatorii pot redistribui programul în aceste 
condiţii, indicând totodată utilizatorului cum poate citi o copie a prezentei licenţe. (excepţie: 
dacă programul în sine este interactiv însă, în mod normal, nu imprimă un astfel de anunţ, 
lucrarea dvs. realizată pe baza programului nu este necesar să imprime un astfel de anunţ.) 
Aceste cerinţe sunt valabile pentru lucrările modificate ca un întreg. dacă secţiuni distincte 
ale respectivei lucrări nu derivă din program, şi pot fi considerate în mod rezonabil lucrări 
independente şi separate în sine, atunci această licenţă şi termenii săi nu se aplică respectivelor 
secţiuni când acestea sunt distribuite ca lucrări separate. însă, când distribuiţi aceeaşi secţiune 
ca o parte a întregului, care este o lucrare realizată pe baza acestui program, distribuţia întregii 
lucrări trebuie să respecte termenii prezentei licenţe, care vor permite altor persoane care o 
obţin să o extindă la întreg şi astfel la fiecare parte, indiferent cine a scris-o.

Astfel, această secţiune nu vizează să solicite vreun drept sau să conteste vreun drept al dvs. pentru 
lucrări create în totalitate de dvs; scopul său este de a exercita un control adecvat al distribuţiei 
lucrărilor derivate sau al celor colective, realizate pe baza acestui program.
în plus, agregarea la program a unei alte lucrări, neînsemnate, care nu se bazează pe acesta (sau a 
unei lucrări bazate pe program), pe un mediu de stocare sau de distribuţie, nu conduce la includerea 
respectivei lucrări în contextul prezentei licenţe.
3. puteţi copia şi distribui programul (sau o lucrare bazată pe acesta, conform secţiunii 2) în cod 

obiect sau în format executabil în condiţiile secţiunilor 1 şi 2 de mai sus, ce prevăd ca dvs. să 
efectuaţi una dintre următoarele :
a) să îl însoţiţi de întregul cod sursă ce poate fi citit de maşină, corespunzător, care trebuie să fie 

distribuit în condiţiile secţiunilor 1 şi 2 de mai sus, pe un mediu utilizat în mod obişnuit pentru 
schimbul reciproc de software; sau

b) să îl însoţiţi de o ofertă scrisă, valabilă timp de cel puţin trei ani, pentru a acorda oricărei terţe 
părţi, contra cost, la o valoare care să nu depăşească costul realizării fizice a distribuţiei sursei, 
a unei copii complete, ce poate fi citită de maşină, a codului sursă corespunzător care să fie 
distribuit în condiţiile secţiunilor 1 şi 2  de mai sus, pe un mediu utilizat în mod obişnuit pentru 
schimbul reciproc de software; sau

c) să îl însoţiţi de informaţiile primite pentru oferta de distribuţie a codului sursă corespunzător. 
(Această variantă este permisă numai pentru distribuţia non-comercială şi numai dacă aţi primit 
programul în cod obiect sau în format executabil împreună cu o astfel de ofertă, conform 
subsecţiunii b de mai sus.)

codul sursă pentru o lucrare reprezintă forma preferată pentru ca la o lucrare să poată fi aduse 
modificări. pentru o lucrare executabilă, codul sursă complet reprezintă întregul cod sursă pentru 
toate modulele conţinute de acesta, plus orice fişier de definiţie a interfeţelor asociat, la care se 
adaugă script-ul utilizat pentru comanda compilării şi instalării executabilului. totuşi, ca o excepţie 
specială, codul sursă distribuit nu este necesar să includă nimic din cele distribuite în mod obişnuit 
(atât în format sursă, cât şi în format binar) împreună cu componente majore (compilator, nucleu şi 
altele) ale sistemului de operare pe care este rulat executabilul, decât în cazul în care componenta 



propriu-zisă însoţeşte executabilul.
dacă distribuţia executabilului sau a codului obiect este realizată prin oferirea accesului la o copie 
dintr-un anumit loc, urmată apoi de oferirea aceluiaşi acces pentru copierea codului sursă din acelaşi 
loc, se consideră ca fiind o distribuţie a codului sursă, chiar dacă terţii nu sunt obligaţi să copieze 
sursa împreună cu codul obiect.
4. nu puteţi copia, modifica, oferi sublicenţă sau distribui programul decât în condiţiile expres 

precizate în această licenţă. este interzisă orice altă încercare de copiere, de modificare, de a 
oferi sublicenţă sau de distribuire a programului şi  va atrage în mod automat după sine pierderea 
drepturilor pe care vi le oferă prezenta licenţă. părţile care au primit de la dvs. copiile sau drepturile 
conferite de prezenta licenţă nu îşi vor pierde însă licenţa câtă vreme aceste părţi respectă toate 
regulile acesteia.

5. nu vi se solicită să acceptaţi această licenţă, câtă vreme nu aţi semnat-o. cu toate acestea, nimic 
altceva nu vă acordă permisiunea de a modifica şi a distribui programul sau lucrările derivate 
din acesta. Aceste acţiuni sunt interzise prin lege în cazul în care nu acceptaţi prezenta licenţă. 
de aceea, faptul că aţi modificat sau aţi distribuit programul (sau vreo lucrare bazată pe acesta) 
implică acceptarea acestei licenţe şi a tuturor termenilor şi condiţiilor acesteia privind copierea, 
distribuirea sau modificarea programului sau a lucrărilor bazate pe acesta.

6. de fiecare dată când redistribuiţi programul (sau o lucrare bazată pe acesta), destinatarul primeşte 
în mod automat de la deţinătorul iniţial al licenţei, dreptul de a copia, distribui sau modifica 
programul, în condiţiile precizate aici. nu puteţi să impuneţi restricţii suplimentare privind 
exercitarea drepturilor acordate prin prezenta. totodată nu sunteţi responsabili să obligaţi terţele 
părţi să respecte această licenţă.

7. în cazul în care, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau a unei acuzaţii de încălcare a patentului 
sau din oricare alt motiv (fără a se limita la chestiuni legate de patent), vă sunt impuse anumite 
condiţii (prin decizia unei curţi de juri, printr-un acord sau în vreun alt mod) care contrazic 
condiţiile licenţei, nu puteţi fi scutiţi de respectarea acesteia. dacă nu puteţi realiza distribuţia 
satisfăcând simultan obligaţiile impuse de această licenţă, împreună cu alte obligaţii pertinente, 
nu aveţi permisiunea să distribuiţi programul deloc. spre exemplu, dacă o licenţă de patent nu 
vă permite redistribuirea programului fără a fi plătite drepturi de autor de către toţi care intră în 
posesia acestuia, în mod direct sau indirect prin intermediul dvs., atunci singurul fel în care puteţi 
satisface atât prezenta licenţă, cât şi respectiva licenţă de patent este abţinându-vă complet de la 
distribuirea programului.
dacă oricare parte a acestei secţiuni nu mai este valabilă sau devine inaplicabilă în anumite 
circumstanţe, sensul secţiunii se va aplica, iar secţiunea integrală va rămâne valabilă în alte 
situaţii.
nu este în intenţia acestei secţiuni să vă facă să încălcaţi vreun patent sau alte drepturi de proprietate 
sau să conteste valabilitatea  unor astfel de solicitări; această secţiune are ca unic scop protejarea 
integrităţii sistemului de distribuţie liberă a software-ului implementat prin practicile de licenţe 
publice. numeroase persoane au contribuit în mod generos la o gamă largă de software distribuit 
prin acest sistem ce se bazează pe aplicaţii compatibile; este la latitudinea autorului/ donatorului să 
decidă dacă doreşte să distribuie software-ul  printr-un alt sistem, iar unei persoane care primeşte 
licenţa nu i poate impune această alegere.
Această secţiune şi-a propus să exprime cu claritate ceea ce se consideră a reprezenta o consecinţă 
a acestei licenţe.



8. dacă distribuţia şi/sau utilizarea programului este restricţionată în anumite ţări fie de către 
patente, fie de interfeţe protejate de copyright, deţinătorul original al drepturilor de autor care 
a plasat programul sub această licenţă poate adăuga o limitare geografică exprimată explicit, 
privind distribuţia, excluzând respectivele ţări, astfel încât distribuţia să fie permisă numai în sau 
între ţările ce nu sunt astfel excluse. într-un astfel de caz, licenţa va conţine limitarea ca şi cum 
ar fi parte integrantă a acesteia.

9. fundaţia free software poate publica din când în când versiuni revizuite sau/şi noi ale licenţei 
publice generale. Astfel de versiuni noi vor fi similare ca spirit cu prezenta variantă, însă vor putea 
diferi în anumite detalii, referitoare la noi probleme sau aspecte.

fiecărei versiuni îi va fi alocat un număr distinct. dacă programul specifică un anumit număr de 
versiune (a acestei licenţe) care i se aplică şi “orice versiune ulterioară”, puteţi opta pentru respectarea 
fie a termenilor şi condiţiilor respectivei versiuni, fie a oricărei versiuni ulterioare, publicate de free 
software foundation. dacă programul nu specifică un număr de versiune pentru această licenţă, 
aveţi libertatea de a alege oricare dintre versiunile publicate vreodată de free software foundation.
10. dacă doriţi să încorporaţi părţi ale programului în alte programe software libere ale căror condiţii 

de distribuţie sunt diferite, scrieţi autorului pentru a-i cere permisiunea. pentru software-ul al cărui 
copyright aparţine free software foundation, adresaţi-vă în scris la free software foundation; 
uneori facem excepţie de la aceasta. decizia noastră va fi orientată de două scopuri : menţinerea 
statutului de software liber pentru toate derivatele software-ului liber şi promovarea partajării şi 
reutilizării, în general,  a software-ului. 

FăRă GARANţIE
11. deoArece pentru progrAm este AcordAtă licenţă de softWAre liBer, 

nu se Acordă nici o gArAnţie pentru AcestA, în limitA în cAre este 
permis de legile în vigoAre. exceptând cAzurile în cAre este Altfel 
stipulAt în scris, deţinătorii drepturilor de Autor şi / sAu Alte părţi 
vor furnizA progrAmul “AşA cum este”, fără nici un fel de gArAnţie, 
nici expres, nici implicit exprimAtă, inclusiv, dAr nu limitAtiv, fără 
gArAnţii implicite privind comerciAlizAreA şi compAtiBilitAteA cu 
un Anumit scop. întregul risc legAt de cAlitAteA şi de funcţionAreA 
progrAmului vă ApArţine. dAcă progrAmul se dovedeşte defect, 
veţi suportA toAte costurile necesAre pentru service, repArAţii sAu 
corectAre.

12. în nici un cAz, cu excepţiA celor în cAre este impus de legile în 
vigoAre sAu de Acorduri scrise, nici un deţinător de copyrigHt şi nici 
o Altă pArte cAre poAte modificA şi/sAu redistriBui progrAmul AşA 
cum este mAi sus menţionAt, nu vA fi răspunzător pentru nici un fel 
de pAguBe, inclusiv pAguBe de ordin generAl, speciAle, AccidentAle 
sAu de consecinţă, ce decurg din utilizAreA sAu din incApAcitAteA de 
A utilizA Acest progrAm (inclusiv, dAr nu limitAtiv, pierderi de dAte, 



dAte ce îşi pierd AcurAteţeA, pierderi susţinute de dvs. sAu de terţi, ori 
incApAcitAteA progrAmului de A funcţionA împreună cu oricAre Alte 
progrAme), cHiAr dAcă respectivul deţinător sAu celelAlte părţi Au 
fost AvizAte de posiBilitAteA producerii unor Astfel de pierderi.

Încetarea termenilor şi a condiţiilor
Anexă : Cum se aplică aceşti termeni noilor dvs. programe

dacă dezvoltaţi un program nou şi doriţi să fie cât mai bun pentru utilizatori, cel mai bine este să fie 
un software liber pe care oricine îl poate distribui şi modifica în condiţiile precizate aici.
pentru aceasta, ataşaţi programului următoarele notificări. este mai sigur ca informaţiile de mai jos 
să fie plasate la începutul fiecărui fişier sursă pentru a comunica în mod cât mai eficient faptul că nu 
se acordă garanţie; iar fiecare fişier ar trebui să conţină cel puţin rândul referitor la copyright şi un 
indicator către locaţia unde apare întreagă această notă.

<o linie care să indice denumirea arhivei şi să furnizeze o idee despre ce face aceasta.>
copyright (c) <an> <numele autorului>

Acest program este un software liber; îl puteţi redistribui şi/sau modifica în termenii stabiliţi 
de licenţa publică generală gnu, aşa cum a fost publicată de free software foundation, fie în 
cadrul versiunii 2, fie în oricare dintre versiunile ulterioare (la alegerea dvs.)
Acest program este distribuit în speranţa că vă va fi util, însă fără nici o gArAnţie; nu este 
asigurată nici măcar garanţie implicită privind comerciAlizAreA sau compAtiBilitAteA 
cu un Anumit scop. pentru mai multe detalii, consultaţi licenţa publică generală gnu. 

împreună cu acest program trebuie să primiţi o copie a licenţei publice generale gnu; în caz 
contrar, adresaţi-vă în scris la free software foundation, inc. cu adresa : strada franklin, nr. 51, etaj 
5, Boston, mA 02110-1301 usA.

Adăugaţi totodată informaţii legate de modalităţile de a fi contactaţi atât prin poşta electronică, 
precum şi prin cea obişnuită.

dacă programul este interactiv, realizaţi o scurtă notă ca cea de mai jos care să fie afişată în momentul 
în care începe modul interactiv :

gnomovision versiunea 69, copyright (c) anul şi numele autorului. 
gnomovision nu beneficiază de ABsolut nici o gArAnţie; pentru detalii tastaţi `show w’. 
Acesta este un software liber pe care îl puteţi redistribui în anumite condiţii; pentru detalii tastaţi 
`show c’.

comenzile ipotetice `show w’ şi `show c’ trebuie să fie indicate în mod adecvat în licenţa publică 
generală gnu. Bineînţeles că aceste comenzi pot fi denumite altfel decât `show w’ şi `show c’ în 
cazul programului creat de dvs.; ele pot fi chiar un clic cu butoanele mouse-ului sau elemente din 
meniu, după cum consideraţi că este mai potrivit pentru acel program.
trebuie de asemenea să obţineţi de la angajator (dacă lucraţi ca programator) sau de la şcoală (dacă 
este cazul) o “declaraţie de neimplicare în copyrightul pentru programul dvs.”, dacă este necesar. în 
continuare este prezentat un model  pentru o astfel de declaraţie, în care bineînţeles numele trebuie 
modificate : 

yoyodyne, inc., prin prezenta declară că nu este în nici un fel interesat şi că renunţă la toate 
drepturile de autor legate de programul ̀ gnomovision’ (care face treceri către compilatoare) scris 



de james Hacker.
<semnătura tycoon>, 1 aprilie 1989
ty coon, preşedinte al vice

Această licenţă publică generală gnu nu vă permite să încorporaţi programul dvs. în programe 
vândute sub o denumire comercială. dacă programul dvs. este o arhivă de subrutine, poate fi mai 
util să permiteţi punerea în legătură a aplicaţiilor cu denumire comercială cu respectiva arhivă. în 
cazul în care alegeţi această variantă, utilizaţi licenţa publică generală pentru Arhivă gnu, în locul 
prezentei licenţe.
----------------------------------------
uclibc r0.9 <http://www.uclibc.org/>,,licensed under lgpl v2,
----------------------------------------
lgpl v2

Licenţa publică generală pentru arhiva GNu
Versiunea 2, iunie 1991

copyright (c) 1991 free software foundation, inc. 
  adresa : 675 mass Ave, cambridge, mA 02139,usA. 
este permis oricui să copieze şi să distribuie copii identice ale prezentului document de licenţă, însă 
nu se permite modificarea acestuia.

[Aceasta reprezintă prima versiune a arhivei glp (licenţei publice generale). Aceasta poartă numărul 
2 deoarece corespunde versiunii 2 a licenţei publice generale obişnuite].

Preambul
deţinătorii licenţelor pentru majoritatea software-ului sunt în măsură să retragă libertatea de a-l 
partaja şi de a-l modifica. prin contrast, licenţa publică generală gnu are rolul de a asigura libertatea 
dvs. de a partaja şi de a schimba liber software -- astfel încât să fie accesibil pentru toţi utilizatorii. 

Această licenţa publică generală restrânsă este valabilă pentru pachete de software special create,  
în mod obişnuit arhive ale free software foundation, precum şi altor arhive, ale căror autori decid 
să le folosească. o puteţi utiliza, de asemenea, şi pentru arhivele dvs.

când vorbim despre software liber, ne referim la libertatea de folosire nu la preţ. licenţele noastre 
publice generale au rolul de a vă asigura că aveţi dreptul de a distribui liber copii ale software-ului 
liber (efectuând acest serviciu chiar şi contra cost, dacă doriţi), că aţi primit sau că puteţi primi codul 
sursă dacă doriţi, că îl puteţi modifica sau că puteţi utiliza părţi ale acestuia pentru noi aplicaţii 
software libere ; scopul licenţelor este acela de a vă informa că aveţi aceste drepturi.
pentru a proteja drepturile dvs., trebuie să impunem anumite restricţii care să interzică oricui 
posibilitatea de a vă nega drepturile indicate mai sus sau de a vă determina să renunţaţi la acestea. 
Aceste restricţii se traduc prin anumite responsabilităţi pentru dvs. în cazul în care distribuiţi copii 
ale arhivei sau o modificaţi.



spre exemplu, dacă distribuiţi copii ale unei astfel de arhive, fie gratis, fie contra cost, trebuie de 
asemenea să le acordaţi destinatarilor toate drepturile pe care le aveţi. trebuie să vă asiguraţi că şi 
ei au primit sau pot obţine codul sursă. dacă faceţi legătura între alte coduri şi arhivă, trebuie să 
furnizaţi fişiere obiect complete destinatarilor, astfel încât aceştia să fie capabili să refacă legătura 
cu arhiva după ce au realizat modificări ale acesteia şi după recompilare. trebuie de asemenea să le 
prezentaţi acest acord pentru a-şi cunoaşte drepturile.

noi vă protejăm drepturile printr-o metodă ce constă în două etape : (1) prin copyrightul arhivei şi 
(2) prin oferirea acestei licenţe care vă acordă permisiunea legală de a copia, a distribui şi/sau de a 
modifica arhiva. 

pentru a proteja fiecare dintre distribuitori, vrem să precizăm în mod clar că nu se acordă nici un 
fel de garanţie pentru software-ul liber. totodată, dacă arhiva a fost modificată de altcineva şi apoi 
transmisă altcuiva, destinatarul trebuie să ştie că varianta primită nu este cea originală şi că reputaţia 
autorilor variantei originale nu va fi afectată de problemele ce pot fi cauzate de software-ul introdus 
de alte persoane.

în final, orice software liber este continuu ameninţat de patentare. dorim să ne asigurăm că o 
companie nu poate restricţiona accesul utilizatorilor la un software liber obţinând o licenţă restrictivă 
de la deţinătorii patentului. de aceea, insistăm ca, orice licenţă de patent obţinută pentru o versiune a 
arhivei, să fie în concordanţă cu  utilizarea complet liberă stabilită prin prezenta licenţă.

cea mai mare parte a software-ului gnu, inclusiv anumite arhive, este sub incidenţa licenţei publice 
generale gnu. prezenta licenţă, licenţa publică generală restrânsă gnu se aplică anumitor arhive 
şi diferă considerabil de licenţa publică generală obişnuită. Aveţi grijă să o citiţi integral şi să nu 
presupuneţi că întregul conţinut al acesteia este identic cu cel al licenţei ordinare.

motivul pentru care am separat licenţa publică pentru anumite arhive este acela că acestea estompează 
distincţia pe care o facem de obicei între modificarea sau adăugarea la un program şi simpla utilizare. 
realizarea unei legături între un program şi o arhivă, fără a modifica arhiva, este -în într-un anumit 
sens- o simplă utilizare a arhivei şi este analogă cu rularea unui program utilitar sau a unei aplicaţii. 
cu toate acestea, în sens textual şi legal, executabilele puse în legătură este o lucrare compusă, o 
lucrare derivată din arhiva originală şi este tratată în acest mod de către licenţa publică generală. 

datorită acestei distincţii diminuate, folosirea licenţei publice generale pentru arhive nu a promovat 
efectiv partajarea software-ului, deoarece majoritatea dezvoltatorilor nu au folosit arhivele. Am 
ajuns la concluzia că aplicarea unor condiţii mai slabe poate conduce la o mai bună promovare a 
partajării.

cu toate acestea, punerea nerestrictivă în legătură cu programe care nu sunt gratuite, ar putea 
împiedica utilizatorii acestor programe să beneficieze în totalitate de starea de gratuitate a arhivelor 
propriu-zise. Această licenţa publică generală pentru arhive are rolul de a permite dezvoltatorilor 
de programe ce nu sunt gratuite să folosească arhive gratuite, păstrând totodată libertatea dvs. ca 
utilizator al unor astfel de programe de a modifica arhivele gratuite conţinute de acestea. (nu vedem 
cum am putea realiza aceasta relativ la modificările realizate asupra fişierelor “header”, însă am 
realizat-o pentru modificările aduse efectiv funcţiilor Arhivei). sperăm că aceasta va conduce la o 
dezvoltare mai rapidă a arhivelor gratuite.
termenii şi condiţiile exacte pentru copiere, distribuţie şi modificare sunt precizaţi în cele ce urmează. 
fiţi foarte atenţi la diferenţa dintre “lucrare bazată pe arhivă” şi “lucrare care utilizează arhiva”. 



prima conţine cod derivat din arhivă, în timp ce cea de a doua trebuie să fie în combinaţie cu arhiva 
pentru a funcţiona.

LICENţA PubLICă GENERALă GNu PENTRu ARhIvă
TERMENII şI CONDIţIILE PENTRu COPyRIGhT, DISTRIbuţIE şI MODIFICăRI

0. Acest acord de licenţă se aplică oricărei arhive software care conţine o notificare ataşată de 
deţinătorul drepturilor de autor sau de alte părţi autorizate, prin care este indicat că acesta poate fi 
distribuit în condiţiile stabilite de această licenţă publică generală restrânsă (denumită de asemenea 
“această licenţă”).  fiecare persoană deţinătoare de licenţă va fi apelată prin “dvs.”
o “arhivă” reprezintă o colecţie de funcţii software şi/sau de date pregătite astfel încât să fie puse 
în legătură cu uşurinţă cu programe de aplicaţie (care folosesc unele dintre aceste funcţii şi date) 
pentru a forma executabile.
în continuare, vom numi “Arhiva” orice asemenea arhivă software sau lucrare care a fost distribuită 
în aceste condiţii. o “lucrare bazată pe Arhivă” reprezintă fie Arhiva, fie orice altă lucrare derivată 
aflată sub incidenţa legii drepturilor de autor : ceea ce înseamnă o lucrare care conţine Arhiva sau 
o parte a acesteia, reprodusă identic sau modificată şi / sau tradusă într-o altă limbă. (în cele ce 
urmează, traducerea va fi inclusă fără limitări în termenul “modificare”.)

“codul sursă” al unei lucrări semnifică forma preferată pentru realizarea de modificări ale unei 
lucrări. pentru o arhivă, codul sursă complet reprezintă întregul cod sursă al tuturor modulelor pe 
care aceasta le conţine, plus orice fişiere de definire a interfeţei asociate, la care se adaugă scripturile 
utilizate pentru comanda compilării şi instalarea arhivei.
Alte activităţi în afară de copiere, distribuţie şi modificare nu intră sub incidenţa acestei licenţe, 
fiind în afara cadrului acesteia. Actul de a rula un program ce foloseşte Arhiva nu este restricţionat 
şi rezultatul Arhivei intră sub incidenţa licenţei numai în cazul în care conţinutul constituie o lucrare 
bazată pe Arhivă (independent de utilizarea Arhivei de către un instrument pentru scrierea acesteia). 
rezultatul este adevărat în funcţie de ceea ce face Arhiva şi programul care utilizează Arhiva.
1. puteţi copia şi distribui copii identice al codului sursă al Arhivei, aşa cum l-aţi primit, pe orice 

suport media, cu condiţia ca fiecare copie să fie furnizată împreună cu o notificare uşor accesibilă 
şi adecvată privind copyrightul şi lipsa garanţiei ; păstraţi intacte toate notificările referitoare la 
această licenţă şi la absenţa garanţiei ; oferiţi oricărui destinatar al Arhivei o copie a acestei 
licenţe. 
puteţi să realizaţi, contra cost, actul de transfer fizic al unei copii şi să oferiţi, dacă doriţi, o garanţie 
de protejare în schimbul unei sume de bani.

2. puteţi modifica fie copia care vă aparţine, fie alte copii ale Arhivei, ori porţiuni ale acesteia 
creând astfel o lucrare bazată pe această Arhiva, având dreptul de a copia şi de a distribui astfel de 
modificări sau de lucrări în condiţiile stabilite la secţiunea 1 de mai sus, având grijă să respectaţi 
toate condiţiile următoare :
a) lucrarea modificată trebuie să reprezinte în sine o Arhivă software ;
b) fişierele modificate trebuie să conţină notificări uşor vizibile care să specifice că aţi modificat 

fişierele, precum şi data respectivelor modificări ;
c) trebuie ca întreaga lucrare să fie licenţiată în integralitatea ei şi în mod gratuit către terţi, în 

condiţiile prezentei licenţe ;



d) dacă o facilitate din Arhiva modificată se referă la o funcţie sau la un tabel de date ce sunt furnizate 
de către o aplicaţie care utilizează respectiva facilitate, fiind diferită de argumentul comunicat 
când facilitatea este invocată, trebuie să faceţi tot ceea ce este posibil pentru vă a asigura că, 
în cazul în care o aplicaţie nu furnizează o astfel de funcţie sau de tabel, facilitatea totuşi 
funcţionează şi că are în continuare sens realizarea oricăreia dintre părţile sale componente.

(spre exemplu, o funcţie dintr-o arhivă care calculează rădăcina pătrată, are un scop în sine care 
este bine definit şi complet independent de restul aplicaţiei. de aceea, subsecţiunea 2d solicită ca 
orice funcţie furnizată de aplicaţie sau tabel utilizat de această funcţie trebuie să fie opţională: dacă 
aplicaţia nu o furnizează, funcţia rădăcină pătrată trebuie în continuare să calculeze radicali.)
Aceste cerinţe se aplică lucrării modificate în integralitatea sa. dacă secţiuni distincte ale respectivei 
lucrări nu derivă din Arhivă, şi pot fi considerate în mod rezonabil lucrări independente şi separate 
în sine, atunci această licenţă şi termenii săi nu se aplică respectivelor secţiuni când acestea sunt 
distribuite ca lucrări separate. însă, când distribuiţi aceeaşi secţiune ca o parte a întregului, care 
este o lucrare realizată pe baza Arhivei, distribuţia întregii lucrări trebuie să respecte termenii 
prezentei licenţe, care vor permite altor persoane care o obţin să o extindă la întreg şi astfel la 
fiecare parte, indiferent cine a scris-o.
Astfel, această secţiune nu vizează să solicite vreun drept sau să conteste vreun drept al dvs. pentru 
lucrări create în totalitate de dvs; scopul său este de a exercita un control adecvat al distribuţiei 
lucrărilor derivate sau al celor colective, realizate pe baza acestei Arhive.
în plus, agregarea neînsemnată, la Arhivă a unei alte lucrări care nu se bazează pe acesta (sau a 
unei lucrări bazate pe Arhivă) pe un mediu de stocare sau de distribuţie, nu conduce la includerea 
respectivei lucrări în contextul prezentei licenţe.

3. puteţi opta să aplicaţi termenii licenţei publice generale gnu în loc de această licenţă pentru 
o anumită copie a Arhivei. pentru aceasta, trebuie să modificaţi toate notificările care se referă la 
această licenţă, astfel încât să se refere la licenţa publică generală gnu obişnuită, versiunea 2, 
în loc de această licenţă. (dacă a apărut o nouă versiune a licenţei publice generale gnu decât 
cea cu numărul 2, puteţi specifica respectiva variantă, dacă doriţi.) nu efectuaţi alte modificări în 
aceste notificări.
odată efectuată, această modificare pentru o anumită copie este ireversibilă pentru copia respectivă, 
astfel că licenţa publică generală gnu obişnuită se aplică tuturor copiilor efectuate ulterior şi 
lucrărilor derivate din acea copie.
Această opţiune este utilă în cazul în care doriţi să copiaţi o parte a codului Arhivei într-un alt 
program care nu este o arhivă.

4. puteţi copia şi distribui Arhiva (sau o porţiune ori o derivată a acesteia, conform secţiunii 2) în 
cod obiect sau în format executabil în condiţiile secţiunilor 1 şi 2 de mai sus, ce prevăd ca dvs. să 
o furnizaţi împreună cu întregul cod sursă corespunzător ce poate fi citit de maşină, care trebuie 
distribuit conform termenilor specificaţi la secţiunile 1 şi 2 de mai sus, pe un suport media folosit 
în mod obişnuit pentru schimbul de software.
dacă distribuţia codului obiect este realizată prin oferirea accesului la o copie dintr-un anumit loc, 
urmată apoi de oferirea aceluiaşi acces pentru copierea codului sursă din acelaşi loc, se consideră 
ca fiind o distribuţie a codului sursă, chiar dacă terţii nu sunt obligaţi să copieze sursa împreună 
cu codul obiect.

5. un program care nu conţine nici un derivat al vreunei porţiuni a Arhivei, dar este proiectat 



să lucreze cu Arhiva fiind compilat sau pus în legătură cu aceasta, este denumiră “lucrare care 
utilizează Arhiva”. o astfel de lucrare, izolată, nu reprezintă o derivată din Arhivă şi de aceea nu 
se înscrie în cadrul acestei licenţe.
însă, punerea în legătură a “lucrării care utilizează Arhiva” cu Arhiva propriu-zisă, crează un 
executabil care este o derivată a Arhivei (deoarece conţine o porţiune a Arhivei), mai degrabă 
decât o “lucrare care utilizează Arhiva”. executabilul este de aceea sub incidenţa acestei licenţe. 
secţiunea 6 stabileşte condiţiile de distribuţie a unor astfel de executabile.
când o “lucrare care utilizează Arhiva” foloseşte material de la un fişier header care face parte din 
Arhivă, codul obiect pentru lucrare poate fi o lucrare derivată din Arhivă chiar şi în cazul în care 
codul sursă nu este. dacă aceasta este adevărat, este important mai ales dacă lucrarea poate fi pusă 
în legătură fără Arhivă sau dacă poate funcţiona ea însăşi ca o arhivă. pragul pentru ca aceasta să 
fie adevărat nu este definit cu precizie de lege.
dacă un astfel de fişier obiect utilizează numai parametrii numerici, prezentarea structurii datelor 
şi accesoriile, mici macro-uri şi funcţii aliniate de mici dimensiuni (cu lungimea de 10 linii sau 
mai puţin), atunci utilizarea fişierului obiect este nerestricţionată, indiferent dacă reprezintă din 
punct de vedere legal o lucrare derivată. (executabilele care conţin acest cod obiect plus porţiuni 
ale Arhivei se vor încadra totuşi în termenii secţiunii 6.)
Altfel, dacă lucrarea este o derivată a Arhivei, puteţi distribui codul obiect pentru aceasta în 
condiţiile stabilite de secţiunea 6. orice executabile care conţin această lucrare se vor afla de 
asemenea sub incidenţa secţiunii 6, indiferent dacă sunt legate în mod direct sau nu cu Arhiva 
propriu-zisă.

6. ca excepţie de la secţiunile precedente, puteţi să combinaţi sau să puneţi în legătură o “lucrare 
care utilizează Arhiva” cu Arhiva pentru a produce o lucrare care conţine porţiuni ale Arhivei şi 
să distribuiţi lucrarea în condiţiile stabilite de dvs., care să precizeze termenii în care este permisă 
modificarea lucrării pentru uzul utilizatorului şi ingineria inversă cu scopul de eliminare a erorilor 
ce survin în astfel de modificări.
fiecare copie a lucrării trebuie însoţită de o notificare vizibilă care să precizeze că aceasta foloseşte 
Arhiva şi că Arhiva şi utilizarea acesteia se află sub incidenţa acestei licenţe. trebuie să furnizaţi şi 
o copie a acestei licenţe. dacă, în cursul executării, lucrarea afişează notificări legate de copyright, 
trebuie să includeţi şi notificarea privind copyright-ul pentru licenţă printre acestea, precum şi o 
referinţă care să îndrume utilizatorul către copia acestei licenţe. totodată, trebuie să efectuaţi unul 
dintre următoarele lucruri :
a) să însoţiţi lucrarea de întregul cod sursă ce poate fi citit de maşină, corespunzător pentru Arhivă, 

inclusiv modificările realizate în lucrare (care trebuie să fie distribuit în condiţiile secţiunilor 
1 şi 2 de mai sus) ; iar, dacă lucrarea este un executabil pus în legătură cu Arhiva, să furnizaţi 
codul integral ce poate fi citit de maşină pentru “lucrarea care utilizează Arhiva”, codul obiect şi 
/ sau codul sursă, astfel încât utilizatorul să poată modifica Arhiva şi apoi să o repună în legătură 
pentru a produce un executabil modificat care conţine Arhiva modificată.
(se înţelege că utilizatorul care schimbă conţinutul fişierelor de definiţie din Arhivă nu va fi 
neapărat capabil să recompileze aplicaţia pentru a utiliza definiţiile modificate.)

b) să însoţiţi lucrarea de o ofertă scrisă, valabilă timp de cel puţin trei ani, pentru a acorda aceluiaşi 
utilizator materialele specificate la secţiunea 6a de mai sus, contra cost, la o valoare care să nu 
depăşească costul realizării distribuţiei ;
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c) dacă distribuţia lucrării este realizată prin oferirea accesului la copia dintr-un loc stabilit, atunci 
oferiţi un acces echivalent pentru a copia materiale specificate mai sus din acelaşi loc ;

d) verificaţi dacă utilizatorul a primit deja o copie a acestor materiale sau dacă aţi trimis deja o 
copie acestuia.

pentru un executabil, forma cerută pentru “lucrarea care utilizează Arhiva” trebuie să includă orice 
date şi programe utiliare necesare pentru reproducerea executabilului din ea. totuşi, ca o excepţie 
specială, materialele de distribuit nu este necesar să includă nimic din cele distribuite în mod obişnuit 
(atât în format sursă, cât şi în format binar) împreună cu componente majore (compilator, nucleu şi 
altele) ale sistemului de operare pe care este rulat executabilul, decât în cazul în care componenta 
propriu-zisă însoţeşte executabilul.
se poate întâmpla ca cerinţele să contrazică restricţiile licenţei arhivelor altor proprietari care în 
mod obişnuit nu însoţesc sistemul de operare. Astfel de contradicţii implică faptul că nu le puteţi 
utiliza atât pe acestea, cât şi Arhiva împreună într-un executabil pe care îl distribuiţi.

7. puteţi plasa facilităţile arhivei care reprezintă o lucrare bazată pe Arhivă alături într-o singură 
arhivă, împreună cu facilităţile altor arhive care nu sunt sub incidenţa prezentei licenţe şi să le 
distribuiţi ca pe o arhivă combinată, precizând că este permisă distribuirea separată a lucrării bazate 
pe Arhivă şi a altor facilităţi ale arhivei, adăugând totodată că :
a) însoţiţi arhiva combinată de o copie a aceleiaşi lucrări bazate pe Arhivă, care nu este însă 

combinată cu nici o altă facilitate a vreunei arhive. Aceasta trebuie distribuită în condiţiile 
stipulate în secţiunile de mai sus ;

b) prezentaţi o notificare uşor vizibilă care însoţeşte arhiva combinată, în care precizaţi faptul că o 
parte a sa reprezintă o lucrare bazată pe Arhivă şi explică unde puteţi găsi forma necombinată a 
aceleiaşi lucrări.

8. nu puteţi copia, modifica, oferi sublicenţă, pune în legătură sau distribui Arhiva decât în condiţiile 
expres precizate în această licenţă. este interzisă orice altă încercare de copiere, de modificare, de 
a oferi sublicenţă, de a pune în legătură sau de distribuire a Arhivei şi va atrage în mod automat 
după sine pierderea drepturilor pe care vi le oferă prezenta licenţă. părţile care au primit de la dvs. 
copiile sau drepturile conferite de prezenta licenţă nu îşi vor pierde însă licenţa câtă vreme aceste 
părţi respectă toate regulile acesteia.

9. nu vi se solicită să acceptaţi această licenţă, câtă vreme nu aţi semnat-o. cu toate acestea, nimic 
altceva nu vă acordă permisiunea de a modifica şi a distribui Arhiva sau lucrările derivate din 
acesta. Aceste acţiuni sunt interzise prin lege în cazul în care nu acceptaţi prezenta licenţă. de 
aceea, faptul că aţi modificat sau aţi distribuit programul (sau vreo lucrare bazată pe acesta) 
implică acceptarea acestei licenţe şi a tuturor termenilor şi condiţiilor acesteia privind copierea, 
distribuirea sau modificarea Arhivei sau a lucrărilor bazate pe acesta.

10. de fiecare dată când redistribuiţi Arhiva (sau o lucrare bazată pe acesta), destinatarul primeşte în 
mod automat de la deţinătorul iniţial al licenţei, dreptul de a copia, a distribui, a pune în legătură 
sau a modifica Arhiva, în condiţiile precizate aici. nu puteţi să impuneţi restricţii suplimentare 
privind exercitarea drepturilor acordate prin prezenta. totodată nu sunteţi responsabili să obligaţi 
terţele părţi să respecte această licenţă.

11. în cazul în care, ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau a unei acuzaţii de încălcare a patentului 
sau din oricare alt motiv (fără a se limita la chestiuni legate de patent), vă sunt impuse anumite 
condiţii (prin decizia unei curţi de juri, printr-un acord sau în vreun alt mod) care contrazic 
condiţiile licenţei, nu puteţi fi scutiţi de respectarea acesteia. dacă nu puteţi realiza distribuţia 
satisfăcând simultan obligaţiile impuse de această licenţă, împreună cu alte obligaţii pertinente, 
nu aveţi permisiunea să distribuiţi Arhiva deloc. spre exemplu, dacă o licenţă de patent nu vă 
permite redistribuirea Arhivei fără a fi plătite drepturi de autor de către toţi care intră în posesia 
acestuia, în mod direct sau indirect prin intermediul dvs., atunci singurul fel în care puteţi satisface 
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atât prezenta licenţă, cât şi respectiva licenţă de patent este abţinându-vă complet de la distribuirea 
Arhivei.

dacă oricare parte a acestei secţiuni nu mai este valabilă sau devine inaplicabilă în anumite 
circumstanţe, sensul secţiunii se va aplica, iar secţiunea integrală va rămâne valabilă în alte 
situaţii.

nu este în intenţia acestei secţiuni să vă facă să încălcaţi vreun patent sau alte drepturi de proprietate 
sau să conteste valabilitatea  unor astfel de solicitări; această secţiune are ca unic scop protejarea 
integrităţii sistemului de distribuţie liberă a software-ului implementat prin practicile de licenţe 
publice. numeroase persoane au contribuit în mod generos la o gamă largă de software distribuit 
prin acest sistem ce se bazează pe aplicaţii compatibile; este la latitudinea autorului/ donatorului să 
decidă dacă doreşte să distribuie software-ul  printr-un alt sistem, iar unei persoane care primeşte 
licenţa nu i poate impune această alegere.

Această secţiune şi-a propus să exprime cu claritate ceea ce se consideră a reprezenta o consecinţă 
a acestei licenţe.

12. dacă distribuţia şi/sau utilizarea Arhivei este restricţionată în anumite ţări fie de către patente, fie 
de interfeţe protejate de copyright, deţinătorul original al drepturilor de autor care a plasat Arhiva 
sub această licenţă poate adăuga o limitare geografică exprimată explicit, privind distribuţia, 
excluzând respectivele ţări, astfel încât distribuţia să fie permisă numai în sau între ţările ce nu sunt 
astfel excluse. într-un astfel de caz, licenţa va conţine limitarea ca şi cum ar fi parte integrantă a 
acesteia.

13. free software foundation poate publica din când în când versiuni revizuite sau/şi noi ale licenţei 
publice generale restrânse. Astfel de versiuni noi vor fi similare ca spirit cu prezenta variantă, însă 
vor putea diferi în anumite detalii, referitoare la noi probleme sau aspecte.
fiecărei versiuni îi va fi alocat un număr distinct. dacă Arhiva specifică un anumit număr de versiune 
a acestei licenţe care i se aplică şi “orice versiune ulterioară”, puteţi opta pentru respectarea fie 
a termenilor şi condiţiilor respectivei versiuni, fie a oricărei versiuni ulterioare, publicate de free 
software foundation. dacă Arhiva nu specifică un număr de versiune pentru această licenţă, aveţi 
libertatea de a alege oricare dintre versiunile publicate vreodată de free software foundation.

14. dacă doriţi să încorporaţi părţi ale Arhivei în alte programe software libere ale căror condiţii de 
distribuţie sunt diferite, scrieţi autorului pentru a-i cere permisiunea. pentru software-ul pentru 
care copyright-ul aparţine free software foundation, adresaţi-vă în scris fundaţiei free software; 
uneori facem excepţie de la aceasta. decizia noastră va fi orientată de două scopuri : menţinerea 
statutului de software liber pentru toate derivatele software-ului liber şi promovarea partajării şi 
reutilizării, în general,  a software-ului. 

FăRă GARANţIE
15. deoArece pentru progrAm este AcordAtă licenţă de softWAre liBer, 

nu se Acordă nici o gArAnţie pentru AcestA, în limitA în cAre este 
permis de legile în vigoAre. exceptând cAzurile în cAre este Altfel 
stipulAt în scris, deţinătorii drepturilor de Autor şi / sAu Alte părţi 
vor furnizA ArHivA “AşA cum este”, fără nici un fel de gArAnţie, nici 
expres, nici implicit exprimAtă, inclusiv, dAr nu limitAtiv, fără gArAnţii 
implicite privind comerciAlizAreA şi compAtiBilitAteA cu un Anumit 
scop. întregul risc legAt de cAlitAteA şi de funcţionAreA ArHivei vă 
ApArţine. dAcă progrAmul se dovedeşte defect, veţi suportA toAte 
costurile necesAre pentru service, repArAţii sAu corectAre.
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16. în nici un cAz, cu excepţiA celor în cAre este impus de legile în vigoAre 
sAu de Acorduri scrise, nici un deţinător de copyrigHt şi nici o Altă 
pArte cAre poAte modificA şi/sAu redistriBui ArHivA AşA cum este mAi sus 
menţionAt, nu vA fi răspunzător pentru nici un fel de pAguBe, inclusiv 
pAguBe de ordin generAl, speciAle, AccidentAle sAu de consecinţă, 
ce decurg din utilizAreA sAu din incApAcitAteA de A utilizA AceAstă 
ArHivă (inclusiv, dAr nu limitAtiv, pierderi de dAte, dAte ce îşi pierd 
AcurAteţeA, pierderi susţinute de dvs. sAu de terţi, sAu incApAcitAteA 
ArHivei de A funcţionA împreună cu oricAre Alt softWAre), cHiAr 
dAcă respectivul deţinător sAu celelAlte părţi Au fost AvizAte de 
posiBilitAteA producerii unor Astfel de pierderi. 

Încetarea termenilor şi a condiţiilor
Cum se aplică aceşti termeni noilor dvs. programe

dacă dezvoltaţi un program nou şi doriţi să fie cât mai util pentru public, vă recomandăm să îl 
furnizaţi ca software liber pe care oricine îl poate distribui şi modifica. puteţi face aceasta permiţând 
redistribuirea în condiţiile precizate aici (o altă variantă fiind aplicarea condiţiilor licenţei publice 
generale).
pentru aceasta, ataşaţi arhivei următoarele notificări. este mai sigur ca informaţiile de mai jos să 
fie plasate la începutul fiecărui fişier sursă pentru a comunica în mod cât mai eficient faptul că nu 
se acordă garanţie; iar fiecare fişier ar trebui să conţină cel puţin rândul referitor la copyright şi un 
indicator către locaţia unde apare întreagă această notă.

<o linie care să indice denumirea arhivei şi să furnizeze o idee despre ce face aceasta.>
copyright (c) <anul>  <numele autorului>
Această arhivă este un software liber; îl puteţi redistribui şi/sau modifica în termenii stabiliţi de 
licenţa publică generală restrânsă gnu, aşa cum a fost publicată de free software foundation, fie 
în cadrul versiunii 2, fie în oricare dintre versiunile ulterioare (la alegerea dvs.)
Această arhivă este distribuită în speranţa că vă va fi utilă, însă fără nici o gArAnţie; nu este 
asigurată nici măcar garanţie implicită privind comerciAlizAreA sau compAtiBilitAteA 
cu un Anumit scop. pentru mai multe detalii, consultaţi licenţa publică generală restrânsă 
gnu.
trebuie să primiţi o copie a licenţei publice generală restrânse gnu împreună cu această arhivă; 
în caz contrar, adresaţi-vă în scris la free software foundation, inc. cu adresa : 675 mass Ave, 
cambridge, mA 02139, s. u. A. 
Adăugaţi totodată informaţii legate de modalităţile de a fi contactaţi atât prin poşta electronică, 
precum şi prin cea obişnuită.

trebuie, de asemenea, să obţineţi de la angajator (dacă lucraţi ca programator) sau de la şcoală (dacă 
este cazul) o “declaraţie de neimplicare în copyrightul pentru programul dvs.”, dacă este necesar. în 
continuare este prezentat un model  pentru o astfel de declaraţie, în care, bineînţeles, numele trebuie 
modificate :

yoyodyne, inc., prin prezenta declară că renunţă la toate drepturile de autor legate de arhiva `frob’ 
(care comută butoanele) scris de james random Hacker.
semnătura ty coon, 1 aprilie 1990
ty coon, preşedinte al vice

Aceasta este tot ceea ce trebuie făcut !
----------------------------------------
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pentru jpeg 6b <http://www.ijg.org/>, licenţa este acordată conform celor de mai jos.

Autorul nu oferă nici un fel de gArAnţie sau reprezentare, nici expresă, nici implicită, pentru 
acest software sau pentru calitatea, acurateţea, capacitatea de comercializare, ori compatibilitatea 
acestuia cu un anumit scop. Acest software este furnizat “AşA cum este”, iar dvs., utilizatorul, vă 
asumaţi întregul risc cu privire la calitatea şi acurateţea acestuia.

copyright-ul pentru acest software (c) 1991-2010 aparţine lui thomas g.lane, guido vollbeding.
toate drepturile sunt rezervate cu excepţia celor mai jos precizate.

permisiunea de a utiliza, copia, modifica şi distribui acest software (sau părţi ale acestuia), în orice 
scop este garantată fără cost, prin prezenta, în următoarele condiţii :

1. dacă oricare parte a codului sursă a acestui software este distribuită, atunci fişierul reAdme 
trebuie să conţină nemodificate această notificare privind copyright-ul şi neacordarea garanţiei ; 
orice adăugiri, ştergeri sau modificări ale fişierelor originale trebuie indicate clar în documentaţia 
însoţitoare. 

2. dacă este distribuit numai codul executabil, atunci documentaţia care îl însoţeşte trebuie să stipuleze 
clar : “acest software este bazat în parte pe lucrarea grupului independent jpeg”

3. este acordată permisiunea de a utiliza acest software numai dacă utilizatorul îşi asumă întreaga 
responsabilitate pentru orice consecinţe nedorite ; autorii nu pot fi făcuţi răspunzători 
pentru nici un fel de pagube.

Aceste condiţii se aplică, totodată, oricărui software derivat din sau bazat pe codul ijg, nu numai 
arhivelor nemodificate. dacă folosiţi lucrările noastre, trebuie să ne anunţaţi.

permisiunea nu este acordată pentru utilizarea numelui niciunuia dintre autorii ijg sau a celui al 
companiei pentru promovarea sau publicitatea pentru acestui software sau a produselor derivate din 
acesta. la acest software se poate face referire numai ca “software-ul grupului independent jpeg”.

vă permiteţi în mod special şi încurajăm folosirea acestui software ca bază pentru produsele comerciale, 
prevăzând că întreaga garanţie şi responsabilitate sunt asumate de vânzătorul produsului:

----------------------------------------

pentru libpng 1.2.8 <http://www.ijg.org/>, licenţa este acordată conform celor de mai jos. 

Această copie a notificărilor libpng este furnizată pentru comoditate. în cazul în care apar discrepanţe 
între această copie şi notificările din fişierul png.h incluse la distribuirea libpng, aceasta din urmă va 
avea prioritate.

notificAre privind copyrigHtul, delimitAreA de răspundere şi licenţA :

dacă modificaţi libpng, puteţi introduce notificări suplimentare imediat după această propoziţie.

Acest cod este eliberat sub licenţă libpng.

copyrightul (c) pentru versiunile de la 1.2.6, din 15 august 2004 la 1.4.0, 3 ianuarie 2010, aparţine lui 
glenn randers-pehrson 2004, 2006-2009 şi sunt distribuite conform aceleiaşi delimitări de răspundere 
şi licenţe ca şi versiunea 1.2.5 la care se adaugă următoarele suplimentări individuale, adăugate la 
lista de autorii care au contribuit.

cosmin truta
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versiunile libpng de la 1.0.7, 1 iulie 2000 la 1.2.5 - 3 octombrie 2002 sunt

copyright (c) 2000 - 2002 al glenn randers-pehrson şi sunt distribuite conform aceleiaşi delimitări 
de răspundere şi licenţe ca şi versiunea 1.0.6 la care se adaugă lista următorilor autori care au 
contribuit

simon-pierre cadieux

eric s.raymond

gilles vollant

şi următoarea limitare a răspunderii, suplimentară :

nu se acordă nici un fel de garanţie împotriva interferenţei cu posibilitatea dvs. de a beneficia de 
arhivă sau împotriva încălcării acesteia. nu se acordă nici o garanţie că eforturile dvs. sau că arhiva 
va răspunde la vreunul dintre scopurile sau necesităţile dvs. Această arhivă este furnizată cu greşeli 
şi întregul risc privind o calitate, performanţă, acurateţe satisfăcătoare şi efortul depus, aparţin 
utilizatorului.

versiunile libpng, de la 0.97, din ianuarie 1998 la 1.0.6, 20 martie 2000 sunt copyright (c)1998,1999 
şi aparţin lui glenn randers-pehrson, fiind distribuite conform aceleiaşi delimitări de răspundere şi 
licenţe ca şi versiunea libpng - 0.96 la care se adaugă lista următorilor autori care au contribuit:

tom lane

glenn randers-pehrson

Willem van schaik

versiunile libpng de la 0.89, iunie 1996, la 0.96 mai 1997 sunt copyright (c) 1996, 1997 şi aparţin lui 
Andreas dilger

distribuite conform aceleiaşi delimitări de răspundere şi licenţe ca şi versiunea 0.88 la care se adaugă 
lista următorilor autori care au contribuit :

john Bowler

Kevin Bracey

sam Bushell

magnus Holmgren

greg roelofs

tom tanner

versiunile libpng de la 0.5, din mai 1995, la 0.88, ianuarie 1996 sunt copyright (c) 1995, 1996 şi 
aparţin lui guy eric schalnat, group 42, inc. în cadrul acestui copyright şi al licenţei, “Autori care au 
contribuit la acest software” reprezintă următorul grup de persoane :

Andreas dilger

dave martindale

guy eric schalnat

paul schmidt

tim Wegner

Arhiva de referinţă png este furnizată “AşA cum este”. Autorii care au contribuit la acest software 
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şi group 42, inc. se delimitează de acordarea oricăror garanţii, explicite sau implicite, inclusiv, dar nu 
limitativ garanţii referitoare la comercializare şi la compatibilitatea cu un anumit scop. în nici un caz, 
Autorii care au contribuit la acest software şi group 42, inc.  nu îşi asumă nici o răspundere pentru nici 
un fel de pagube directe, indirecte,  accidentale, speciale, de exemplificare sau de consecinţă, care pot 
rezulta din utilizarea Arhivei de referinţă png, chiar dacă a existat avertizarea privind posibilitatea 
apariţiei unei astfel de pagube.

prin prezenta, se acordă permisiunea de a utiliza, copia, modifica şi distribui acest cod sursă, sau 
porţiuni ale acestuia, în orice scop, în mod gratuit, în următoarele condiţii :

1. originea acestui cod sursă nu trebuie eronat prezentată.

2. versiunile modificate trebuie precizate şi nu trebuie susţinut că reprezintă sursa originală.

3. Această notificare privind copyrightul nu poate fi eliminată sau modificată la nici una dintre surse 
sau la sursele modificate ce sunt distribuite.

Autorii care au contribuit la acest software şi group 42, inc. permit în mod explicit şi gratuit şi 
încurajează utilizarea acestui cod sursă ca o componentă compatibilă cu formatul png de fişiere, din 
produse comerciale. dacă utilizaţi acest cod sursă în cadrul unui produs, nu este necesară aplicarea 
unei notificări, însă aceasta va fi apreciată.

este disponibilă o funcţie “png_get_copyright” pentru comoditate la utilizare în casetele “about” 
(despre) şi în cele similare :

printf(“%s ”,png_get_copyright(null));

totodată, sigla png (în format png, bineînţeles) este furnizată în fişierele “pngbar.png” şi “pngbar.
jpg” (88×31) şi “pngnow.png” (98×31).

libpng este certificat de osi ca software open source (surse deschise). certificarea osi  pentru 
surse deschise reprezintă un marcaj de certificare a open source initiative.

glenn randers-pehrson

glennrp at users.sourceforge.net

3 ianuarie 2010

----------------------------------------

----------------------------------------

pentru openssl 0.9.8b <http://www.openssl.org/>, este acordată licenţă atât conform licenţei 
openssl, cât şi celei original ssleay,

licebnţa openssl

---------------

/*=============================================================

*copyright (c)1998-2008 proiectul openssl. toate drepturile sunt rezervate.

* redistribuirea şi utilizarea în format sursă şi binar, cu sau fără modificări, sunt permise dacă sunt 
* îndeplinite următoarele condiţii :
* 
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* 1. redistribuirea codului sursă trebuie să menţină notificarea privind copyrightul, 
* indicată mai sus, prezenta listă de condiţii şi următoarea delimitare de răspundere. 
* 
* 2. redistribuirea în format binar trebuie să reproducă notificarea privind copyrightul 
* care apare aici, mai sus, prezenta listă de condiţii şi următoarea delimitare de răspundere 
* în documentaţie şi / sau în alte materiale furnizate împreună cu conţinutul distribuit.
* 
* 3. toate materialele publicitare care menţionează facilităţi sau utilizarea acestui 
* software trebuie să afişeze următoarea precizare :
* “Acest produs include software dezvoltat de openssl project 
* pentru a fi utilizat în cadrul openssl toolkit. (http://www.openssl.org/)”
* 
* 4. denumirile “openssl project” şi “openssl toolkit” nu trebuie utilizate pentru 
* a susţine sau a promova produse derivate din acest software fără a se fi obţinut în prealabil 
* permisiunea scrisă. pentru a obţine permisiunea în scris, vă rugăm să contactaţi : 
* openssl-core@openssl.org.
* 
* 5. produsele derivate din acest software nu pot fi denumite “openssl” 
* şi nici nu pot conţine în denumirile lor “openssl” decât în cazul obţinerii în prealabil 
* a permisiunii scrise din partea openssl project.
* 
* 6. redistribuirea sub orice formă trebuie să menţină oricum precizarea :
* “Acest produs include software dezvoltat de openssl project pentru a fi utilizat în cadrul openssl 
* toolkit (http://www.openssl.org/)”
* 
* Acest softWAre este furnizAt de openssl project “AşA cum este”, 
* fără A fi AcordAte nici un fel de gArAnţii, explicite sAu implicite,  
* inclusiv, dAr nu limitAtiv gArAnţii referitoAre lA comerciAlizAre şi lA
* compAtiBilitAteA cu un Anumit scop. în nici un cAz, openssl project sAu 
* Alte persoAne cAre Au contriBuit lA reAlizAreA AcestuiA nu pot fi
* făcute răspunzătoAre pentru nici un fel de pAguBe directe, indirecte, 
* speciAle, exemplAre sAu de consecinţă (inclusiv, dAr fără A fi limitAte 
* lA procurAreA de Bunuri sAu de servicii de suBstituţie, pierdereA 
* cApAcităţii de utilizAre, pierderi de dAte, de profit sAu întreruperi Ale 
* Activităţii compAniei) cAuzAte indiferent cum şi conform oricărei 
* teorii cu privire lA dAune, contrAct, răspunderi stricte sAu Acţiuni 
* ilicite (inclusiv neglijenţă sAu de Alt fel) ce rezultă în vreun fel în 
* urmA utilizării Acestui softWAre, cHiAr dAcă celelAlte părţi Au fost 
* AvizAte de posiBilitAteA producerii unor Astfel de pierderi.
* =====================================================================
* 
* Acest produs include software de criptografiere scris de eric young
* (eay@cryptsoft.com). Acest produs include software scris de tim
* Hudson (tjh@cryptsoft.com).
* 
* /
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licenţă ssleay originală
----------------------------

/* copyright (c)1995-1998 eric young (eay@cryptsof t.com)
* toate drepturile sunt rezervate.

* Acest pachet este o  implementare ssl scrisă
* de eric young (eay@cryptsoft.com).
* implementarea a fost scrisă astfel încât să corespundă netscapes ssl.
* 
* Această arhivă este gratuită pentru utilizarea comercială sau non comercială, atâta vreme cât 
* sunt respectate următoarele condiţii. următoarele condiţii se aplică întregului cod găsit în 
* această distribuţie, codul fiind rc4, rsA, lhash, des etc. ; nu numai codul ssl. documentaţia 
* ssl inclusă în această distribuţie este sub incidenţa aceloraşi termeni privind copyright-ul, cu
* excepţia faptului că deţinătorul drepturilor este tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
*
* drepturile de autor rămân ale lui eric young şi, la fel ca în orice notificare privind copyright-ul
* din cod, nu trebuie să fie eliminate.
* dacă acest pachet este utilizat într-un produs, trebuie să îi fie atribuit lui eric young,
* ca autor al unei părţi ale arhivei utilizate. 
* Aceasta trebuie să fie sub forma unui mesaj textual la lansarea programului sau
* în documentaţia (online sau textual) furnizată împreună cu pachetul.
* 
* redistribuirea şi utilizarea în formă sursă şi binară, cu sau fără modificări, 
* sunt permise cu condiţia să fie îndeplinite următoarele condiţii :
* 1. redistribuirea codului sursă trebuie să menţină notificarea privind copyrightul, 
*     indicată mai sus, prezenta listă de condiţii şi următoarea delimitare de răspundere. 
* 2. redistribuirea în format binar trebuie să reproducă notificarea privind copyrightul care apare
*  aici, mai sus, prezenta listă de condiţii şi următoarea delimitare de răspundere în 
*  documentaţie şi / sau în alte materiale furnizate împreună cu conţinutul distribuit.
* 3. toate materialele publicitare care menţionează facilităţi sau utilizarea acestui software 
*  trebuie să afişeze următoarea precizare :
*  “Acest produs include software criptografic dezvoltat de 
*  eric young (eay@cryptsoft.com)”
*  cuvântul “criptografic” poate fi exclus dacă unele rutine din arhiva 
*  folosită nu au legătură cu criptografia :-).
* 4. dacă includeţi un cod specific Windows (sau un derivat al acestuia), din directorul cu 
*  aplicaţii (cod aplicaţii), trebuie să includeţi notificarea :
*  “Acest produs include software scris de tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
* 
* Acest softWAre este furnizAt “AşA cum este”  de către eric young, fără 
nici un fel de gArAnţii, explicite sAu implicite, inclusiv, dAr nu limitAtiv 
gArAnţii referitoAre lA comerciAlizAre şi lA compAtiBilitAteA cu un 
Anumit scop. în nici un cAz, Autorul sAu Alte persoAne cAre Au contriBuit 
lA reAlizAreA AcestuiA nu pot fi făcute răspunzătoAre pentru nici un 
fel de pAguBe directe, indirecte, speciAle, exemplAre sAu de consecinţă 
(inclusiv, dAr fără A se limitA lA procurAreA de Bunuri sAu de servicii 
de suBstituţie, pierdereA cApAcităţii de utilizAre, pierderi de dAte, de 
profit sAu întreruperi Ale Activităţii compAniei) cAuzAte indiferent cum 
şi conform oricărei teorii cu privire lA dAune, contrAct, răspunderi 
stricte sAu Acţiuni ilicite (inclusiv neglijenţă sAu de Alt fel) ce rezultă 
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în vreun fel în urmA utilizării Acestui softWAre, cHiAr dAcă celelAlte 
părţi Au fost AvizAte de posiBilitAteA producerii unor Astfel de pierderi.
*
* termenii licenţei şi distribuţiei pentru orice versiune disponibilă public sau pentru orice variantă 

derivată din acest cod nu poate fi modificată, adică, acest cod nu poate fi pur şi simplu copiat şi pus 
sub o altă licenţă de distribuţie [inclusiv licenţa publică gnu]

*/

----------------------------------------
freetype v2 <http://freetype.sourceforge.net/index2.html>, licenţă acordată în condiţiile de mai 
jos,

licenţă pentru proiectul freetype
---------------------------------------------

27 ianuarie 2006
copyright 1996-2002, 2006 de david turner, robert Wilhelm şi Werner lemberg.

introducere
===========
proiectul freetype este distribuit în mai multe pachete de arhive; unele dintre acestea pot conţine, 
pe lângă motorul de fonturi freetype, diverse instrumente şi contribuţii care se bazează pe sau sunt 
legate de proiectul freetype.

Această licenţă se aplică tuturor fişierelor găsite în astfel de pachete şi care nu se află sub incidenţa 
explicită a propriilor licenţe. licenţa afectează astfel cel puţin motorul de fonturi freetype, programele 
de testare, documentaţia şi fişierele create.

Această licenţă a fost inspirată de licenţele Bsd, Artistic şi ijg (grupul intependent jpeg), toate 
încurajând includerea şi utilizarea software-ului gratuit în produse comerciale şi gratuite similare. 
drept consecinţă, principalele sale puncte sunt :

○ nu promitem că acest software funcţionează. cu toate acestea, suntem interesaţi de orice fel de 
semnalări de erori. (distribuţie “aşa cum este”).

○ puteţi utiliza acest software pentru orice doriţi, parţial sau integral, fără să trebuiască să ne 
plătiţi. (utilizare fără “drepturi de autor”)

○ nu puteţi pretinde că aţi scris acest software. dacă îl utilizaţi, parţial sau integral, într-un program, 
trebuie să menţionaţi undeva în documentaţia dvs. că aţi folosit codul freetype. (“credite”)

permitem în mod expres şi încurajăm includerea acestui software, cu sau fără modificări, în produsele 
comerciale. ne delimităm de orice fel de garanţie care să acopere proiectul freetype şi nu ne asumăm 
nici un fel de răspundere cu privire la proiectul freetype.

în final, numeroase persoane ne-au pus întrebări cu privire la creditare/ delimitare de răspundere cu 
privire la utilizarea în legătură cu această licenţă. de aceea, vă încurajăm să folosiţi următorul text:

“““

porţiuni ale acestui software sunt protejate de legea drepturilor de autor ? <an> proiectul freetype 
(www. freetype.org). toate drepturile sunt rezervate.

”””

vă rugăm să înlocuiţi <an> cu valoarea corespunzătoare versiunii freetype pe care o folosiţi 
efectiv.
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termeni legali

==============

0. definiţii
----------------------

în cardul acestei licenţe, termenii “pachet”, “proiect freetype” şi “Arhivă freetype” se referă la 
setul de fişiere distribuit original de către autori (david turner, robert Wilhelm şi Werner lemberg) 
ca fiind “proiect freetype”, denumit alfa, beta sau versiunea finală.

“dvs.” va reprezenta în acest document persoana care a preluat sub licenţă sau cea care foloseşte 
acest proiect, iar “foloseşte” este un termen generic care implică atât compilarea codului sursă al 
proiectului, cât şi punerea acestuia în legătură cu un “program” sau cu “un executabil”.
Acest program va fi denumit “program care foloseşte motorul freetype”.

Această licenţă se aplică tuturor fişierelor distribuite în proiectul original freetype, inclusiv întregul 
cod sursă, cod binar şi documentaţia, dacă nu este altfel precizat în fişier, în forma originală, 
nemodificată, distribuită în arhiva originală. dacă nu sunteţi sigur dacă un anumit fişier este sau nu 
sub incidenţa acestei licenţe, trebuie să ne contactaţi pentru a verifica aceasta.

proiectul freetype are copyright (c)1996-2000 deţinut de david turner, robert Wilhelm şi Werner 
lemberg. toate drepturile sunt rezervate, cu excepţia celor mai jos menţionate.

1. nici o garanţie
----------------------

proiectul freetype este este furnizAt “AşA cum este”,  fără nici un fel 
de gArAnţii, explicite sAu implicite, inclusiv, dAr nu limitAtiv gArAnţii 
referitoAre lA comerciAlizAre sAu lA compAtiBilitAteA cu un Anumit  
scop. în nici un cAz, niciunul dintre Autori sAu dintre deţinătorii 
drepturilor de Autor nu pot fi făcuţi răspunzători pentru nici un 
fel de pAguBă cAuzAtă de utilizAreA sAu de incApAcitAteA de A utilizA 
proiectul freetype.

2. redistribuire
----------------------

Această licenţă acordă dreptul internaţional, gratuit, continuu şi irevocabil de a utiliza, a executa, a 
realiza, a compila, a afişa, a copia, a crea lucrări derivate, a distribui şi a acorda sublicenţe pentru 
proiectul freetype (atât sub formă de cod sursă, cât şi obiect) şi lucrările derivate, în orice scop şi 
autorizează alte persoane să îşi exercite toate sau o parte dintre drepturile acordate prin prezenta, 
în condiţiile următoare :

○ redistribuţia în formă cod sursă trebuie să păstreze acest fişier de licenţă (`ftl.txt’) 
nemodificat; orice adăugiri, eliminări sau modificări aduse fişierelor originale trebuie indicate 
în mod clar în documentaţia care le însoţeşte. notificările cu privire la drepturile de autor pentru 
fişierele originale, nemodificate, trebuie menţinute în toate copiile fişierelor sursă. 

○ redistribuţia în formă binară trebuie să fie însoţită de o limitare de răspundere, introdusă în 
documentaţia de distribuţie, care să stipuleze că acest software se bazează parţial pe lucrarea 
echipei freetype. vă încurajăm, totodată, să puneţi în documentaţie o trimitere (un url) către 
pagina web a freetype, fără ca aceasta să fie obligatorie. 

Aceste condiţii se aplică oricărui software derivat din sau bazat pe proiectul freetype, nu numai 
fişierelor nemodificate. dacă utilizaţi lucrarea noastră, trebuie să ne anunţaţi. cu toate acestea, nu 
este necesar că plătiţi vreo taxă.
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3. publicitate
----------------------

nici autorii freetype şi cei care au contribuit şi nici dvs. nu trebuie să folosiţi numele celorlalţi 
în scopuri comerciale, de publicitate sau promoţionale, fără a fi obţinut în prealabil permisiunea 
scrisă. 

vă sugerăm, fără a fi însă o cerere, să folosiţi una sau mai multe dintre sintagmele următoare pentru 
a face referire la acest software în documentaţia sau materialele dvs. promoţionale: `proiectul 
freetype’, `motor freetype’, `Arhivă freetype’ sau `distribuţie freetype’.

cum nu aţi semnat această licenţă, nu vi se solicită să o acceptaţi. cu toate acestea, deoarece 
proiectul freetype este un material protejat de legea drepturilor de autor, numai această licenţă 
sau o alta contractată cu autorii vă acordă dreptul de a-l utiliza, a-l distribui şi de a-l modifica. de 
aceea, prin utilizarea, distribuţia sau modificarea proiectului freetype, indicaţi faptul că aţi înţeles 
şi acceptat toţi termenii acestei licenţe.

4. contacte
----------------------

există două liste pentru corespondenţa cu privire la freetype :

○ freetype@nongnu.org
discuţii privind utilizarea şi aplicaţii generale ale freetype, precum şi adăugiri viitoare sau 
dorite la arhivă şi distribuţie. dacă sunteţi în căutare de asistenţă, începeţi din această listă în 
cazul în care nu aţi găsit nimic care să vă fie de ajutor în documentaţie.

○ freetype-devel@nongnu.org
discuţii legate de erori, precum şi despre conţinutul motorului, chestiuni de proiectare, licenţe 
specifice, porturi etc.

pagina noastră de internet poate fi găsită la adresa http://www.freetype.org

--- finalul fişerului ftl.txt ---

---------------------------------------------------------

ogg vorbis <http://xiph.org/vorbis/>, licenţă acordată în condiţiile indicate mai jos,

copyright (c)2002, fundaţia xiph.org

redistribuirea şi utilizarea în formă sursă şi binară, cu sau fără modificări, este permisă dacă sunt 
îndeplinite condiţiile de mai jos:

– redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea privind copyright-ul  de mai sus, această 
listă de condiţii şi următoarea delimitare de răspundere.

– redistribuirea în formă binară trebuie să reproducă privind copyright-ul  de mai sus, această listă 
de condiţii şi următoarea delimitare de răspundere în documentaţia şi/sau alte materiale furnizate la 
distribuţie.

– nici denumirea fundaţia xiph.org, nici numele celor care au contribuit la aceasta nu pot fi utilizate 
pentru a susţine sau a promova produse derivate din acest software fără a fi obţinut în prealabil 
permisiunea scrisă. 

Acest softWAre este furnizAt “AşA cum este” de către deţinătorii 
drepturilor de Autor şi de către creAtori, fără nici un fel de gArAnţii, 
explicite sAu implicite, inclusiv, dAr nu limitAtiv gArAnţii referitoAre 



lA comerciAlizAre şi lA compAtiBilitAteA cu un Anumit scop. în nici un cAz, 
Autorul sAu Alte persoAne cAre Au contriBuit lA reAlizAreA AcestuiA 
nu pot fi făcute răspunzătoAre pentru nici un fel de pAguBe directe, 
indirecte, speciAle, exemplAre sAu de consecinţă (inclusiv, dAr fără A se 
limitA lA procurAreA de Bunuri sAu de servicii de suBstituţie, pierdereA 
cApAcităţii de utilizAre, pierderi de dAte, de profit sAu întreruperi Ale 
Activităţii compAniei) cAuzAte indiferent cum şi conform oricărei teorii 
cu privire lA dAune, contrAct, răspunderi stricte sAu Acţiuni ilicite 
(inclusiv neglijenţă sAu de Alt fel) ce rezultă în vreun fel în urmA 
utilizării Acestui softWAre, cHiAr dAcă celelAlte părţi Au fost AvizAte 
de posiBilitAteA unor Astfel de pAguBe.

---------------------------------------------------------

pentru flAc <http://flac.sourceforge.net/index.html>, licenţa se acordă conform celor de mai jos.
copyright (c) 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009  josh coalson

Acest softWAre este furnizAt “AşA cum este” de către deţinătorii 
drepturilor de Autor şi de către creAtori, fără nici un fel de gArAnţii, 
explicite sAu implicite, inclusiv, dAr nu limitAtiv gArAnţii referitoAre 
lA comerciAlizAre şi lA compAtiBilitAteA cu un Anumit scop. în nici un cAz, 
Autorul sAu Alte persoAne cAre Au contriBuit lA reAlizAreA AcestuiA 
nu pot fi făcute răspunzătoAre pentru nici un fel de pAguBe directe, 
indirecte, speciAle, exemplAre sAu de consecinţă (inclusiv, dAr fără A se 
limitA lA procurAreA de Bunuri sAu de servicii de suBstituţie, pierdereA 
cApAcităţii de utilizAre, pierderi de dAte, de profit sAu întreruperi Ale 
Activităţii compAniei) cAuzAte indiferent cum şi conform oricărei teorii 
cu privire lA dAune, contrAct, răspunderi stricte sAu Acţiuni ilicite 
(inclusiv neglijenţă sAu de Alt fel) ce rezultă în vreun fel în urmA 
utilizării Acestui softWAre, cHiAr dAcă celelAlte părţi Au fost AvizAte 
de posiBilitAteA unor Astfel de pAguBe.

---------------------------------------------------------

© 2010 Koninklijke Philips electronics n.V.
Toate drepturile sunt rezervate.
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