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Informações gerais

Informações sobre cuidados e
segurança

Evitar altas temperaturas, umidade,
água e poeira
– Não exponha o sistema, as pilhas ou os
discos a umidade, chuva, areia ou calor
excessivo (causado por equipamentos
aquecedores ou pela luz solar direta).
Mantenha sempre fechada a bandeja do disco
para evitar o acúmulo de poeira na lente.

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

Não bloquear as aberturas de ar
– Não opere o sistema de DVD em cabines
ou gabinetes fechados e deixe um espaço livre
de cerca de 10 cm ao redor de todo o
aparelho, para proporcionar a ventilação
adequada.

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)

10 cm
(4 inches)DVD Home Cinema System

PHILIPS

Cuidados com o disco
– Para limpar o CD, esfregue-
o em linha reta do centro para
a borda usando um pano macio
e que não solte fiapos. Não use
produtos de limpeza, pois
podem danificar o disco.
– Escreva somente no lado impresso de um
CD-R/CD-RW e somente com caneta do tipo
hidrográfica (ponta porosa).
– Pegue o disco pelas bordas, sem tocar em
sua superfície.

Cuidados com o gabinete
– Use um pano macio levemente umedecido
com uma solução suave de detergente. Não
use soluções que contenham álcool, destilados,
amônia ou abrasivos.

Determinação do local ideal
– Coloque o aparelho em uma superfície
plana, rígida e estável.

Cabo de vídeo
composto (amarelo)

Cabo de áudio
(branco, vermelho)

Antena de fio FM

 Antena de quadro AM

Controle remoto e
duas pilhas AA

Acessórios fornecidos
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Conexões

Etapa 1: Posicionamento das
caixas acústicas e do
subwoofer

Caixa acústica
central

Caixa acústica frontal
(esquerda)

Caixa acústica frontal
(direita)

Caixa acústica traseira
(esquerda)

Caixa acústica
traseira (direita)

Subwoofer

Para a obtenção do melhor som Surround,
todas as caixas acústicas (exceto o subwoofer)
devem ser posicionadas à mesma distância da
posição de audição.

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

2 Posicione a caixa acústica central acima da TV
ou do sistema de DVD para que ocorra a
nítida localização do som do canal central.

3 Posicione as caixas acústicas traseiras na altura
normal dos ouvidos para audição, uma de
frente para a outra ou fixas na parede.

4 Posicione o subwoofer no chão, perto da TV.

Dicas úteis:
– Para evitar interferências magnéticas, não
posicione as caixas acústicas frontais muito
próximas da TV.
– Permita uma ventilação adequada ao redor do
sistema de DVD.

1 1

33 4

2
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Conexões

Etapa    : Conexão da TV

* IMPORTANTE!
– Você só precisará usar uma das
seguintes opções de conexão de vídeo,
dependendo dos recursos da TV.
– Conecte o sistema de DVD
diretamente à TV.

Uso da tomada de vídeo composto

1 Use o cabo de vídeo composto fornecido
(amarelo) para conectar a tomada VIDEO
OUT do sistema de DVD à tomada de
entrada de vídeo (ou identificada como A/V In,
Video In, CVBS, Composite ou Baseband) na
TV.

2 Para ouvir os canais da TV por este sistema de
DVD, use os cabos de áudio fornecidos
(branco/vermelho) para conectar as tomadas
AUDIO IN-TV às tomadas AUDIO OUT
correspondentes da TV.

* IMPORTANTE!
– A qualidade de vídeo do recurso
Progressive Scan só é possível quando se
usa Y Pb Pr e requer uma TV com
Progressive Scan.

Uso de tomadas Component Video
(Y Pb Pr)

1 Use cabos Component Video (vermelho/azul /
verde – não fornecidos) para conectar as
tomadas Y Pb Pr do sistema de DVD às
tomadas de entrada correspondentes
Component Video (ou identificadas como Y Pb
Pr ou YUV) da TV.

2 Para ouvir os canais da TV por este sistema de
DVD, use os cabos de áudio fornecidos
(branco/vermelho) para conectar as tomadas
AUDIO IN-TV às tomadas AUDIO OUT
correspondentes da TV.

 Se você estiver usando uma TV com
Progressive Scan (a TV deve indicar o recurso
Progressive Scan ou ProScan), para ativar o
Progressive Scan da TV, consulte o manual
do usuário da TV. Para obter informações
sobre a função Progressive Scan do receptor
de DVD, consulte a página 91.

Dica útil:
– Se a sua TV não suportar Progressive Scan, você
não poderá exibir a imagem. Pressione e
mantenha pressionada a tecla OPEN/CLOSE e
pressione ‘1’ para desativar o Progressive Scan.

070-102-HTS 3410D-55-BPor40 07/02/2005, 11:46 AM74

Opção 1 Opção 2

Antes de iniciar a operação, pressione 
no controle remoto para selecionar              a
fim de ativar a fonte de entrada.

TV
 

3

Antes de iniciar a operação, pressione 
no controle remoto para selecionar              a
fim de ativar a fonte de entrada.

TV
 

3

4
 “TV”

 “TV”
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Conexões

2
1

* IMPORTANTE!
– Se estiver usando S-Video para o
aparelho de DVD, altere o ajuste de
VIDEO OUT do sistema de modo
correspondente.

Uso da tomada S-Video

1 Use um cabo S-video (não fornecido) para
conectar a tomada S-VIDEO OUT do
sistema de DVD à tomada de entrada S-Video
(ou identificada como Y/C ou S-VHS) da TV.

2 Para ouvir os canais da TV por este sistema de
DVD, use os cabos de áudio fornecidos
(branco/vermelho) para conectar as tomadas
AUDIO IN-TV às tomadas AUDIO OUT
correspondentes da TV.

Opção 3

070-102-HTS 3410D-55-BPor40 07/02/2005, 11:46 AM75

Antes de iniciar a operação, pressione 
no controle remoto para selecionar              a
fim de ativar a fonte de entrada.

TV
 

3
 

 “TV”
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Etapa    : Conexão das caixas
acústicas e do
subwoofer

Conexões

SUBWOOFER
REAR  LREAR  R

CENTER

FRONT L
FRONT R

Caixa acústica frontal
(direita)

Caixa acústica frontal
(esquerda)

Caixa acústica traseira
(direita)

Caixa acústica traseira
(esquerda)

Subwoofer

Caixa acústica
central

Conecte os sistemas de caixas acústicas
fornecidos usando os cabos fixos de caixa
acústica e fazendo coincidir as cores das
tomadas e dos cabos.

Dica útil:
– Verifique se os cabos das caixas acústicas estão
corretamente conectados. Conexões incorretas
podem provocar curtos-circuitos e danificar o
sistema.
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Conexões

Etapa 4: Conexão de antenas
FM/AM

Etapa 5: Conexão do cabo de
alimentação

Antena
FM

 Antena
AM

fixar a garra
no slot

1 Conecte a antena de quadro AM à tomada AM.
Posicione a tomada de quadro AM em uma
prateleira, ou fixe-a em um suporte ou na
parede.

2 Conecte a antena de quadro FM fornecida à
tomada FM (75Ω). Estique a antena FM e fixe
suas extremidades na parede.

Para conseguir uma melhor recepção de FM,
conecte uma antena externa de FM (não
fornecida).

 

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

Depois que todas as conexões tiverem
sido feitas corretamente,

1 Coloque o cabo de alimentação CA na tomada
de eletricidade da parede.

2 Nunca faça ou mude conexões com a energia
ligada.

Dica útil:
– Consulte a plaqueta de tipo na parte posterior
ou inferior do sistema para a identificação e
classificações da alimentação

Tomada de alimentação

1

2

➠

~ AC MAINS

1
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Conexões (opcional)

Conexão de um videocassete ou
caixa de distribuição/satélite

Conexão de equipamento de
áudio digital

DIGITAL IN

(por exemplo)
Gravador de CD

2

1

4

3

L

R

~ AC MAINS

VCR or Cable/
Satellite Box

Videocassete ou caixa de
distribuição/satélite

Exibição e audição da reprodução

1 Conecte o videocassete ou a caixa de
distribuição/satélite à TV, conforme mostrado.

2 Conecte as tomadas AUDIO IN-AUX
do sistema de DVD às tomadas AUDIO
OUT do videocassete ou da caixa de
distribuição/satélite.

Antes de iniciar a operação, pressione AUX
no controle remoto para selecionar “AUX” a
fim de ativar a fonte de entrada.

Uso do videocassete para gravação de
reprodução de DVD

3 Conecte a tomada VIDEO OUT do sistema
de DVD à tomada VIDEO IN do videocassete.

4 Conecte as tomadas LINE OUT do sistema
de DVD às tomadas AUDIO IN do videocassete.
Isso permitirá fazer gravações analógicas
estéreos (dois canais, direito e esquerdo).

Para exibir a reprodução de DVD
durante a gravação, conecte o sistema de
DVD à TV usando a conexão de vídeo
S-VIDEO (conforme mostrado acima) ou
Component (Y Pb Pr).

Gravação digital

1 Conecte a tomada DIGITAL OUT-
COAXIAL do sistema de DVD à tomada
DIGITAL COAXIAL IN em um dispositivo de
gravação digital (como um decodificador Dolby
Digital, um gravador de CD).

Antes de iniciar a operação, ajuste DIGITAL
OUTPUT (Saída digital) de acordo com a
conexão do áudio.

Dicas úteis:
– Alguns DVDs são protegidos contra cópia. Eles
não podem ser gravados em um videocassete ou
dispositivo de reprodução.
– Consulte sempre o manual do proprietário do
outro equipamento para conhecer os detalhes
completos da conexão e utilização.

070-102-HTS 3410D-55-BPor40 07/02/2005, 11:46 AM77
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Visão geral das funções

* = Pressione e mantenha pressionado o botão por mais de dois segundos.

Unidade principal e controle
remoto

1 STANDBY ON
– Alterna para o modo em espera ou liga o

sistema.

2 Bandeja de disco

3 OPEN/CLOSE 0 (Abrir/Fechar 0)
(somente no modo DISC)

– Abre/fecha a bandeja de disco.

4 Visor do sistema

5 ÉÅ PLAY/PAUSE
– DISC (Disco): Inicia/pausa a reprodução.

6 S  PREV /  T NEXT
– DISC: *Procura para trás /para a frente ou

seleciona uma faixa.
– TUNER (Sintonizador): Sintoniza a freqüência

de rádio para cima/para baixo.
– TV: Seleciona o canal anterior/seguinte na TV

Philips (somente no controle remoto).

7 Ç STOP
– Encerra uma operação.
– DISC (Disco): Pára a reprodução ou cancela

uma programação.
– TUNER (SINTONIZADOR): *Apaga uma

estação de rádio memorizada.

8 SOURCE
– Seleciona o modo ativo pertinente:  TV/AV,

DISC, TUNER (FM/AM) ou AUX.

9 PROG
– DISC (Disco): Inicia a programação.
– TUNER (Sintonizador): Inicia programação

manual de memorização.

0 VOLUME (VOL +-)
– Ajusta o nível do volume.

! PHONES
– Conexão à tomada dos fones de ouvido.

A saída das caixas acústicas será cancelada.

070-102-HTS 3410D-55-BPor40 07/02/2005, 11:46 AM78
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* = Pressione e mantenha pressionado o botão por mais de dois segundos.

Botões de controle disponíveis somente
no controle remoto

2222

– Alterna para o modo em espera.
– No modo TV, liga /desliga a TV Philips.

070-102-HTS 3410D-55-BPor40 07/02/2005, 01:23 PM79

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

6

25

26

27

28

29

20

10

30

7

5

8

SYSTEM MENU (Menu do sistema)
(somente modo DISC)

– Entra no menu de configuração do sistema ou
o fecha. 

1 2 3 4
– Seleciona a direção do movimento no menu.
– Use 1 2 para selecionar uma estação de rádio

memorizada.

 SURROUND
– Seleciona o modo Surround multicanal (Dolby

Digital, Dolby Pro Logic ou Dolby Pro Logic II)
ou estéreo.

 DISC MENU (Menu do disco)
– Entra no conteúdo do menu do disco ou o fecha.

 OK
– Confirma uma seleção.

 RESUME (Retomar)
– Retoma a reprodução de um disco após uma

interrupção.

 SUBW +-
– Ajusta o nível do som do subwoofer.

REAR +- (Traseira +-)
– Ajusta o nível do som das caixas acústicas

traseiras.

CENTER +- (Central +-)
– Ajusta o nível do som da caixa acústica central.

TV VOL +-
– Ajusta o volume da TV (somente TV Philips).

MUTE (Sem áudio)
– Silencia ou restaura o volume.

REPEAT A-B (Repetir A-B)
– Repete uma seção específica de um disco.

 SOUND (Som)
– Seleciona um efeito sonoro.

 REPEAT (Repetir)
– Seleciona diversos modos de repetição

SLEEP (Dormir)
– Ajusta a função do Sleep Timer (desligamento

automático).

DIM (Escurecimento)
– Seleciona diferentes níveis de brilho para o

painel.

 NIGHT (Noite) (somente modo DVD)
– Liga/desliga o modo noturno. Seleciona o

modo noturno para que a saída de volume seja
constante.

Visão geral das funções

 Teclado numérico (0-9)
– Insere um número de faixa/título do disco.
– Insere um número de uma estação de rádio

memorizada.
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Etapa 1: Inserção de pilhas no
controle remoto

1

3

2

1 Abra o compartimento das pilhas.

2 Insira duas pilhas tipo R06 ou AA, seguindo as
indicações (+-) no interior do
compartimento.

3 Feche a tampa.

Uso do controle remoto para operar o
sistema

1 Aponte o controle remoto
diretamente para o sensor
do controle remoto (iR) no
painel frontal.

2 Selecione a fonte que
deseja controlar
pressionando um dos
botões de seleção de fonte
no controle remoto (por
exemplo, TV, TUNER).

3 Em seguida, selecione a
função desejada (por
exemplo ÉÅ, S,
T).

Atenção!
– Removas as pilhas se estiverem
descarregadas ou se não precisar usar
o controle remoto por um período
longo.
– Não use combinações de pilhas
novas e velhas ou de diferentes tipos.
– As pilhas contêm substâncias
químicas que exigem cuidados
especiais em sua eliminação.

Etapa 2: Ajuste da TV

Importante!
Certifique-se de ter feito todas as
conexões necessárias. (Ver nas páginas
73 e 74 “Conexão da TV”.)

1 Pressione o controle SOURCE (Fonte) até
“DISC” aparecer no visor (ou pressione
DISC no controle remoto).

2 Ligue a TV e faça o ajuste para o canal Video In
correto. Você deverá ver a tela de fundo azul
do DVD na TV.
➜ Normalmente, este canal está entre os
canais mais baixo e mais alto e pode chamar-se
FRONT, A/V IN ou VIDEO. Consulte o manual
da TV para obter mais detalhes.
➜ Você também pode ir ao canal 1 da TV e
pressionar o botão Channel para baixo
repetidamente até aparecer o canal Video In.
➜ O controle remoto da TV também pode ter
um botão ou comutador para a escolha dos
diferentes modos de vídeo.

Guia rápido
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Seleção do sistema de cores
correspondente à TV

Para a reprodução de DVD neste sistema de
DVD, os sistemas de cores do DVD, da TV e do
aparelho de DVD deverão coincidir.  Antes de
mudar o sistema da TV, determine seu sistema
de cores.

1 No modo DISC, pressione SYSTEM MENU
(Menu do sistema).
➜ Use as teclas 1 2 3 4 no controle remoto
para navegar no menu.

2 Realce  ícone e pressione 4.

Mova para  e pressione 2.
Mova para {TV SYSTEM} (Sistema da TV) e
pressione 2.

AUTO

NTSC

PAL

SET TO NTSC

TV SHAPE

TV SYSTEM

VIDEO OUT

PROGRESSIVE

SCR SAVER

SMART POWER

Use Auto – Select (Seleção automática) se a
TV conectada for compatível com NTSC e
PAL (multissistema). O formato do sinal de
saída estará de acordo com o sinal de vídeo do
disco.

NTSC – Selecione-o se a TV conectada tiver
o sistema NTSC. Isso mudará o sinal de vídeo
de um disco PAL (somente VCD) e sua saída
será no formato NTSC.

PAL – Selecione-o se a TV conectada tiver o
sistema PAL.  Isso mudará o sinal de vídeo de
um disco NTSC (somente PAL) e sua saída
será no formato PAL.

3 Pressione 3 4 para selecionar um ajuste e
pressione OK para confirmar.
➜ Siga as instruções mostradas na TV para
confirmar a seleção (se houver alguma).
➜ Se aparecer uma tela de TV em branco/
distorcida, aguarde 15 segundos pela auto-
recuperação.

Ajuste do formato da TV

Ajuste a proporção da imagem do aparelho de
DVD de acordo com a TV a que está
conectado. O formato selecionado deverá
estar disponível no disco. Caso contrário, o
ajuste da tela da TV não afetará a imagem
durante a reprodução.

1 No modo DISC, pressione SYSTEM MENU
(Menu do sistema).
➜ Use as teclas 1 2 3 4 no controle remoto
para navegar no menu.

2 Realce  ícone e pressione 4.

Mova para  e pressione 2.
Mova para {TV SHAPE} (Formato da TV) e
pressione 2.

    

4:3 PS

4:3 LB

16:9

SET TO LETTER BOX

TV SHAPE

TV SYSTEM

VIDEO OUT

PROGRESSIVE

SCR  SAVER

SMART POWER

4:3 PS (Pan Scan) –
Selecione-o se tiver uma
TV convencional e
desejar que ambas as
laterais da imagem sejam
cortadas ou formatadas para ajustar-se à tela
da TV.

4:3 LB (Letter Box) –
Selecione-o se tiver uma TV
convencional. Neste caso, será
exibida uma imagem larga
com faixas pretas nas partes
superior e inferior da tela da TV.

16:9 – Selecione-o se
tiver uma TV widescreen.

3 Pressione 34 para selecionar um ajuste e
pressione OK para confirmar.

Guia rápido

DICAS: Para retornar ao menu anterior, pressione 1.
Para remover o menu, pressione SYSTEM MENU (Menu do sistema).
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Etapa 3: Ajuste das caixas
acústicas

Você pode ajustar o retardo (somente das
caixas acústicas central e traseiras) e o nível
do volume das caixas acústicas individualmente.
Esses ajustes permitem otimizar o som de
acordo com ambiente e a configuração.

Tom de teste – ligar/desligar

Se o tom de teste estiver ativado, o sinal de
teste será gerado automaticamente para ajudar
na avaliação do nível de som de cada caixa
acústica.

1 No modo DISC, pressione SYSTEM MENU
(Menu do sistema).
➜ Use as teclas 1 2 3 4 no controle remoto
para navegar no menu.

2 Realce  ícone e pressione 4.

Mova para  e pressione 2.
Mova para {TEST TONE} (Tom de teste)
e pressione 2.

OFF

ON 

NIGHT MODE

CNTR DELAY

REAR DELAY

TEST TONE

TEST TONE

3 Pressione 34 para selecionar um ajuste.

Ajuste do retardo

4 Pressione 34 para realçar uma das opções
abaixo de cada vez e, em seguida, pressione  2.

NIGHT MODE

CNTR DELAY

REAR DELAY

TEST TONE

CENTER DELAY SET TO 1 MS

{CNTR Delay} (Retardo central) – Selecione-o
para ajustar o retardo em relação à posição/
distância de audição da caixa acústica central
(5 m, 3 m, 2 m, 1 m ou OFF [Desligado]).

{Rear Delay} (Retardo traseiro) – Selecione-o
para ajustar o retardo em relação à posição/
distância de audição das caixas acústicas
traseiras (15 m, 12 m, 9 m, 6 m, 3 m ou OFF
[Desligado]).

5 Pressione 1 2 para fazer os ajustes que
melhor se adaptam às necessidades de som
Surround.

6 Pressione OK para confirmar.

Dica útil:
– Use ajustes de retardo mais longos quando as
caixas acústicas traseiras estiverem mais próximas
do ouvinte do que as dianteiras.

Ajuste dos níveis de saída das caixas
acústicas

Você pode ajustar os níveis de saída das caixas
acústicas traseiras, da caixa acústica central e
do subwoofer em comparação com o som das
caixas acústicas frontais.

� Pressione os respectivos botões no controle
remoto (REAR +- (Traseira +-),
CENTER +- (Central +-) e SUBW
+-) para ajustar o nível de saída entre -15 dB
e +10 dB.

Dica útil:
– Se você tiver selecionado o modo Stereo,
o ajuste do nível do volume das caixas acústicas
central e traseiras não terá efeito.

Guia rápido

DICAS: Para retornar ao menu anterior, pressione 1.
Para remover o menu, pressione SYSTEM MENU (Menu do sistema).
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Etapa 4: Ajuste das preferências
de idioma

Você pode selecionar os ajustes de seu idioma
preferido para que o sistema de DVD alterne
automaticamente para esse idioma sempre que
um disco for carregado. Se o idioma
selecionado não estiver disponível no disco, em
seu lugar será usado o idioma do ajuste
padrão.  O idioma de OSD (exibição em tela)
do menu do sistema permanecerá o que foi
ajustado, independentemente dos diversos
idiomas do disco.

Idioma da exibição em tela (OSD)

1 No modo DISC, pressione SYSTEM MENU
(Menu do sistema).
➜ Use as teclas 1 2 3 4 no controle remoto
para navegar no menu.

2 Realce  ícone e pressione 4.

Mova para  e pressione 2.

Mova para {MENU LANG} (Idioma do menu) e
pressione 2.

3 Pressione 34 para selecionar um idioma e
pressione OK para confirmar.

Idiomas de áudio, legenda e menu do
disco

1 No modo DISC, pare a reprodução e
pressione SYSTEM MENU (Menu do
sistema).
➜ Use as teclas 1 2 3 4 no controle remoto
para navegar no menu.

2 Realce  ícone e pressione 4.

Mova para  e pressione 2.
Mova para realçar uma das opções abaixo de
cada vez e, em seguida, pressione 2.
– {AUDIO} (trilha sonora do disco)
– {SUBTITLE} (legendas do disco)
– {DISC MENU} (menu do disco)

AUDIO

SUBTITLE

DISC MENU

ENGLISH

ENGLISH

ENGLISH

GOTO LANGUAGE SETUP PAGE

3 Pressione 34 para selecionar um idioma e
pressione OK para confirmar.

4 Repita as etapas 2~3 para outros ajustes.

Guia rápido

DICAS: Para retornar ao menu anterior, pressione 1.
Para remover o menu, pressione SYSTEM MENU (Menu do sistema).
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Guia rápido

Progressive Scan

O Progressive Scan produz 60 quadros
completos por segundo, em vez dos 30
quadros por segundo do Interlaced Scan (o
sistema de TV normal). Com quase o dobro do
número de linhas, o Progressive Scan oferece
maior resolução de imagem, elimina artefatos
de movimentos indesejáveis e bordas
serrilhadas de objetos em movimento.

Para desfrutar toda a qualidade oferecida pelo
Progressive Scan, é necessária uma TV com
este recurso. Para ativar o Progressive Scan,
consulte “Progressive Scan” na página 91.

070-102-HTS 3410D-55-BPor40 07/02/2005, 11:47 AM84

Desativar o Progressive Scan
manualmente

Quando a função Progressive Scan estiver
ativada, a tela da TV poderá ficar em branco
por causa do seguinte:

– Sua TV suporta Progressive Scan, mas ele
não está ativado. Para ativá-lo, consulte o
manual do usuário da TV.

– Os cabos não estão conectados
corretamente. Consulte a página 74 para
verificar as conexões apropriadas.

– Sua TV não suporta a função Progressive
Scan. Nesse caso, você pode desativá-lo
conforme indicado a seguir.

1 Pressione STANDBY ON no painel dianteiro
para ligar o sistema de DVD.

2 Pressione e mantenha pressionado OPEN/
CLOSE 0 no painel dianteiro. Enquanto
pressiona OPEN/CLOSE 0, pressione “1”
no teclado numérico do controle remoto.

 A tela de fundo azul do DVD da Philips
aparece na TV.”
➜ 



B
. P

o
rt

u
gu

ês

85

8239 300 32892

Operações de disco

IMPORTANTE!
– A exibição do ícone de

restrição (ou X) na tela da TV
quando se pressiona um botão

significa que a função não está
disponível no disco atual ou naquele
momento.
– Os discos e aparelhos de DVD são
projetados com restrições regionais.
Antes de reproduzir um disco,
certifique-se de que ele pertence à
mesma zona que o aparelho.
– Não empurre a bandeja de disco
nem coloque nela nenhum objeto que
não seja o disco. Isso pode danificar o
aparelho.

Discos reproduzíveis

Seu sistema home theater de DVD
reproduz:
– Discos de versatile digital (DVDs)
– CDs de vídeo (VCDs)
– SuperCDs de vídeo (SVCDs)
– Discos compactos de áudio (CDs)
– Discos de MP3, arquivos de fotos (

JPEG) em CD-R(W)
– Formato JPEG/ISO 9660
– Exibição de 12 caracteres no máximo
– Freqüências de amostragem suportadas:

32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
– Taxas de bits suportadas: 32 a 256 (kbps),

taxas de bits variáveis

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

Dicas úteis:
– Talvez não seja possível reproduzir sempre os
discos CD-R/RW, devido ao tipo de disco ou à
condição da gravação.
– Se ocorrerem problemas na reprodução de um
determinado disco, remova-o e tente outro. Não é
possível reproduzir neste sistema de DVD os discos
formatados incorretamente.

Reprodução de discos

1 Pressione o controle SOURCE (Fonte) até
“DISC” aparecer no visor (ou pressione
DISC no controle remoto).

2 Ligue a TV e faça o ajuste para o canal Video In
correto. (Ver na página 80 “Ajuste da TV”.)
➜ Você deverá ver a tela de fundo azul do
DVD da Philips na TV.

3 Pressione o botão OPEN/CLOSE 0
(Abrir /Fechar) para abrir a bandeja de disco e
carregar um disco e pressione-o novamente
para fechá-la.
➜ Certifique-se de que a etiqueta do disco
esteja voltada para cima. Nos casos de discos
de dupla face, coloque o lado que deseja
reproduzir voltado para baixo.

4 Pressione ÉÅ para iniciar a gravação.
➜ Se aparecer um menu de disco na TV,
consulte a página seguinte sobre “Uso do
menu do disco”.
➜ Se o disco estiver bloqueado por bloqueio
pelos pais, insira sua senha de quatro dígitos.
(Ver páginas 94 e 95.)

ALL

4

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para
determinados discos.  Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.
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Operações de disco

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

Para selecionar um recurso ou item de
reprodução

� Use as teclas 1 2 3 4 ou o teclado
numérico (0 a 9) no controle remoto e, em
seguida, pressione OK para iniciar a
reprodução.

Para acessar o menu
� Pressione DISC MENU (Menu do disco) no

controle remoto.

Para VCDs com o recurso de Playback
Control (PBC, Controle de reprodução)
– somente versão 2,0

� Durante a reprodução, é possível pressionar
DISC MENU para retornar à tela do menu
(se PBC estiver ativado).

Controles básicos da reprodução

Pausa na reprodução
� Pressione ÉÅ.

➜ Para retomar a reprodução normal,
pressione ÉÅ novamente.

Seleção de outra trilha/capítulo
� Pressione S / T ou use o teclado

numérico (0 a 9) para inserir um número de
trilha/capítulo.
➜ Se o modo de repetição estiver ativo, é
possível pressionar S / T para
reproduzir a mesma trilha/capítulo.

Procura para trás/para a frente
� Pressione e mantenha pressionado S /

T, e depois pressioneÉÅ para retomar a
reprodução normal.
➜ Na procura, é possível aumentar a
velocidade da busca pressionando e mantendo
pressionado mais uma vez S / T.

Parada da reprodução
� Pressione Ç.

Retomada da reprodução a partir do
último ponto de interrupção
(DVD/VCD/CD)

� Durante a interrupção da reprodução e se o
disco não tiver sido ejetado, pressione
RESUME (Retomar).

Para cancelar o modo de retomada
� Durante a interrupção da reprodução,

pressione Ç novamente.

Dicas úteis:
– A abertura da bandeja de disco ou a
desconexão do sistema de DVD da fonte de
alimentação cancela a opção de retomada.

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para
determinados discos.  Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.
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Operações de disco

Seleção das diversas funções de
repetição

Modo de repetição da reprodução

� Enquanto reproduz um disco, pressione
REPEAT (Repetir) para selecionar diversos
modos de repetição.
➜ O ícone "REPEAT” aparecerá no visor, com
exceção do modo repeat off.

DVD
REPEAT CHAPTER (REPETIR CAPÍTULO)
™ REPEAT TITLE (REPETIR TÍTULO)
™ REPEAT OFF (REPETIR DESL.)

VCD/SVCD/CD
REPEAT ONE (REPETIR UMA) (repete a
faixa atual) ™ REPEAT DISC (REPETIR
DISCO) ™ REPEAT OFF (REPETIR DESL.)

MP3
REPEAT ONE (REPETIR UMA)
™ REPEAT ALBUM (REPETIR ÁLBUM)
™ REPEAT DISC (REPETIR DISCO)
™ REPEAT OFF (REPETIR DESL.)

Dica útil:
– Para VCDs, a repetição da reprodução não é
possível quando o modo está ativado.

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para
determinados discos.  Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.
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Repetição de uma seção dentro de um
trilha

1 Enquanto reproduz um disco, pressione
REPEAT A-B (Repetir A-B) no ponto inicial.

2 Pressione REPEAT A-B novamente no ponto
final da seção.
➜ A seção A-B só pode ser definida dentro do
mesmo capítulo/trilha.
➜ Com isso, a seção será repetida
continuamente.

3 Pressione REPEAT A-B novamente para
retomar a reprodução normal.
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Operações de disco

Programação de trilhas favoritas
(CDs de áudio e VCDs)
Você pode reproduzir o conteúdo do disco na
ordem em que quiser, programando a ordem
das trilhas a serem reproduzidas. Podem ser
memorizadas até 99 trilhas.

1 Pare a reprodução e pressione PROG no
painel frontal para entrar no modo de
programação.

2 Use o teclado numérico (0 a 9) para inserir
um número de trilha válido.
➜ Quando você tiver programado 99 trilhas,
"FULL" aparecerá.

3 Pressione OK para memorizar a trilha.

4 Repita as etapas 2~3 para selecionar outras
trilhas.

5 Pressione ÉÅ para iniciar a reprodução
programada.

Uso da barra de menus para
programar

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

1 Pare a reprodução e pressione SYSTEM
MENU (Menu do sistema).
➜ A barra de menus aparecerá atravessando a
parte superior da tela da TV

2 Pressione 1 2 para selecionar  e pressione
4 para entrar no menu de programação.
   

PROGRAM    P 00 : 00

3 Use o teclado numérico (0 a 9) para inserir
o número da trilha a ser programada.
➜ Quando você tiver programado 99 trilhas,
"FULL" aparecerá.

4 Pressione ÉÅ para iniciar a reprodução
programada.

Para cancelar a programação
� Pare a reprodução e, em seguida, pressione
Çnovamente.

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para
determinados discos.  Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.
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Cancelamento da programação

� Pare a reprodução e, em seguida, pressione Ç
novamente.
➜ "PROG CLR" (Cancelamento da
programação) aparecerá.

Dicas úteis:
– Se o sistema de DVD for desconectado da fonte
de alimentação, a programação será apagada.
– Para VCDs, a opção de programação só está
disponível com o modo PBC desativado.
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Operações de disco

Reprodução de disco MP3/
Picture (JPEG)

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

MP3/Disco de imagem JPEG

1 Carregue um disco MP3/Picture (JPEG).
➜ O tempo de leitura do disco pode exceder
os 30 segundos devido à complexidade da
configuração do diretório/arquivo.

2 O menu de álbum/foto aparecerá na tela da TV.
Em caso contrário, pressione DISC MENU
(Menu do disco) no controle remoto.

3 Use as teclas 1 2 3 4 para selecionar o álbum
desejado e, em seguida, pressione OK para
abrir a pasta (somente para disco MP3).
➜ O menu de título aparecerá na tela da TV.

4 Use as teclas 1 2 3 4 para selecionar o título
desejado e, em seguida, pressione OK para
iniciar a reprodução.

� Você também pode usar o teclado
numérico (0 a 9) para inserir sua escolha.

5 Para parar a reprodução, pressione Ç.

DICAS: É possível que os recursos operacionais aqui descritos não estejam disponíveis para
determinados discos.  Consulte sempre as instruções fornecidas com os discos.
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Dicas úteis:
– Devido à natureza da gravação do Digital Audio
MP3 (DAM, MP3 áudio digital), somente músicas
áudio digital serão reproduzidas.
– É normal a ocorrência de “saltos” ocasionais na
audição de discos MP3.
– Talvez não seja possível reproduzir certos discos
MP3 ou JPEG devido à configuração e às
características do disco ou à condição da gravação.
– Nos casos de discos multissessão com
diferentes formatos, somente a primeira sessão
estará disponível.

Reprodução simultânea JPEG e MP3

1 Selecione uma trilha MP3 e pressione NIGHT.
➜ ‘Music Slide Show’ aparecerá na tela da TV.

2 Pressione 3 4 para selecione um arquivo de
imagem e pressione OK.
➜ A imagem será reproduzida em seqüência
juntamente com a música MP3.

3 Para sair da reprodução simultânea, pressione
Ç.
➜ A reprodução da imagem e da música MP3
parará.

Dicas úteis:
– Se o menu do disco não aparecer na tela da TV,
pressione DISC MENU.
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Opções do menu de configuração do DVD

Uso da barra de menus
Você pode continuar com numerosas
operações diretamente nas diversas barras de
menus na tela da TV sem interromper a
reprodução do disco. A exceção é quando
você entra no  SETUP MENU (Menu de
configuração), depois do que a reprodução é
interrompida.

1 No modo DISC, pressione SYSTEM MENU
(Menu do sistema).
➜ A barra de menus aparecerá atravessando a
parte superior da tela da TV.

2 Use as teclas 1 2 3 4 no controle remoto
para navegar no menu.
➜ Pressione 1 2 para mover-se na barra de
menus.
➜ Pressione 4 para inserir a seleção. Se
houver várias escolhas disponíveis,
pressione 4 repetidamente para selecionar.

3 Pressione SYSTEM MENU (Menu do
sistema) novamente para remover o menu.

IMPORTANTE!
– Algumas operações podem ser
diferentes ou restritas, dependendo
do formato do disco. Consulte o
encarte ou o estojo do disco que
estiver reproduzindo.
– A mudança do idioma da legenda e
do idioma de áudio da barra de menus
só se aplica ao disco atual e não altera
o padrão predefinido.

SUBTITLE [LEGENDA]
Seleccione um idioma de legendas disponível no DVD.

 AUDIO 
DVD : Seleccione um idioma de banda sonora 
          disponível no DVD.
VCD : Seleccione os canais áudio: VOCAL ESQUERDO, 
           VOCAL DIREITO, ESQUERDO MONO, 
          DIREITO MONO ou ESTÉREO

SLOW MOTION [MOVIMENTO LENTO]
Seleccione uma velocidade de movimento lento. 
O volume é silenciado. Para retomar a leitura normal, 
primaÉÅ.
DVD :  SF x2, SF x4, SF x8,

SR x2, SR x4, SR x8, PLAY.
VCD :  SF x1, SF x2, SF x3, PLAY.

FAST REVERSE [RECUO RÁPIDO] (RR)
DVD/MP3 :  FR x2, FR x4, FR x6, FR x8, PLAY.
VCD/CD :  FR x1, FR x2, FR x3, FR x4, PLAY.

FAST FORWARD [AVANÇO RÁPIDO] (AR)
DVD/MP3 :  FF x2, FF x4, FF x6, FF x8, PLAY.
VCD/CD :  FF x1, FF x2, FF x3, FF x4, PLAY.

Seleccione uma velocidade de pesquisa (trás/frente). 
O volume é silenciado. Para retomar a leitura normal, 
primaÉÅ.

STATUS [ESTADO] 
Permite a visualização do estado actual do disco. 
Esta informação varia consoante o formato do disco.

Disponível somente em DVDs
BUSCA DE TÍTULO (TÍTULO XX:YY”) 
Seleccione um título para iniciar a leitura. 
BUSCA DE CAPÍTULO (CAPÍTULO XX:YY)
Seleccione um capítulo para iniciar a leitura.

"XX" – número do título/capítulo actual.
"YY" – número total de títulos/capítulos.

Utilize o teclado numérico (0-9) para alterar o 
número “XX” e, a seguir, prima OK.

TIME SEARCH [BUSCA DE HORA] (HORA __:__:__)
Utilize o teclado numérico (0-9) para introduzir 
o tempo (horas, minutos e segundos) em que pretende 
que a leitura se inicie.

ZOOM 
Seleccione um rácio de ampliação de imagem: 
x1,5, x2,0, x4,0. 
Utilize o 1 2 3 4 para se deslocar na imagem ampliada 
no ecrã do televisor.
Para retomar a leitura normal, seleccione 
“ZOOM DESLIGADO” no menu.

 ANGLE [ÁNGULO] (só para DVDs)
Seleccione a visualização da mesma cena a partir de 
ângulos de filmagem diferentes se o DVD contiver 
diversos ângulos de filmagem.

STEP FORWARD [PASSO AVANTI]
Seleccione o avanço da imagem parada para a frente. 
Para retomar a leitura normal, primaÉÅ.

PBC ON/OFF [PBC LIG./DESL.] 
(para VCD 2.0 com a funcionalidade PBC)
Seleccione entre ligar e desligar PBC.
“PBC DESLIGADO” –  a leitura começará 
automaticamente.
“PBC LIGADO” – o menu do disco (se houver) 
aparecerá no ecrã do televisor. Utilize o teclado 
numérico (0-9) para introduzir a sua escolha.

PROGRAM [PROGRAMA]
Pare a leitura e, depois, seleccione para entrar no menu 
de programa (consulte “Uso da barra de menus para 
programa, na página 87).
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Opções do menu de configuração do DVD

Uso do menu de configuração
Esta configuração do DVD é executada via TV
e permite personalizar o sistema de DVD para
adaptá-lo às suas preferências particulares.

1 No modo DISC, pressione SYSTEM MENU
(Menu do sistema).
➜ A reprodução será pausada.

2 Realce  ícone e pressione 4 para entrar no
menu de configuração. Depois, pressione 3 4
para selecionar uma das opções do menu de
ajustes e pressione 2 para entrar no menu.

SETUP MENU

  Configuração da imagem

  Configuração do som

  Configuração do idioma

  Configuração de recurso

3 Use as teclas 1 2 3 4 no controle remoto
para navegar no menu.

4 Pressione OK para confirmar a seleção.

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

Ajuste da saída de vídeo

Escolha o tipo de saída de vídeo que
corresponde à conexão de vídeo entre o
sistema de DVD e a TV.

Interrompa a reprodução, siga as etapas de
“Uso do menu de configuração” e selecione:

> VIDEO OUT

S-VIDEO

YPRPB

S-VIDEO

TV SHAPE

TV SYSTEM

VIDEO OUT

PROGRESSIVE

SCR SAVER

SMART POWER

S-VIDEO
Selecione-o se tiver conectado o sistema de
DVD à TV usando a tomada S-Video.

Y PR PB
Selecione-o se tiver conectado o sistema de
DVD à TV usando tomadas Component Video.

Dicas úteis:
– Você não precisa configurar a saída de vídeo se
estiver usando tomada CVBS (amarela) para
conectar o sistema de DVD à TV.
– Se o Progressive Scan estiver ajustado para ON
(LIG.), esse item não estará disponível.

DICAS: Para retornar ao menu anterior, pressione 1.
Para remover o menu, pressione  SYSTEM MENU (Menu do sistema).
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Progressive Scan – ligar/desligar

Para selecionar esse item, você deve ajustar
“Video Output” (Saída de vídeo) para Y PR PB
e ter certeza de que sua TV dispõe do recurso
Progressive Scan (consulte a página 75).

Interrompa a reprodução, siga as etapas de
“Uso do menu de configuração” e selecione:

> PROGRESSIVE

OFF

ON

PROGRESSIVE SCAN OFF

TV SHAPE

TV SYSTEM

VIDEO OUT

PROGRESSIVE

SCR SAVER

SMART POWER

OFF (DESL)
Selecione esta opção para desativar a função
Progressive Scan.

ON (LIGADO)
Selecione esta opção para ativar a função
Progressive Scan.

Dicas úteis:
– Se aparecer uma tela de TV em branco/
distorcida, aguarde 15 segundos pela auto-
recuperação.
– Para desativar a função Progressive, consulte o
menu de dicas exibido na tela da TV ou consulte
as páginas 74 e 84.

> SCR SAVER (Proteção de tela)

OFF

ON

SCREEN SAVER NOW OFF

TV SHAPE

TV SYSTEM

VIDEO OUT

PROGRESSIVE

SCR SAVER

SMART POWER

OFF (DESL)
Selecione-o para desativar a função de
proteção de tela.

ON (LIGADO)
Selecione-o se deseja desativar a tela da TV
quando a reprodução for interrompida ou
pausada por mais de cinco minutos.

Opções do menu de configuração do DVD
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Proteção de tela – ligar/desligar

A proteção de tela ajuda a evitar danos à tela
da TV.

Siga as etapas de “Uso do menu de
configuração” e selecione:

Energia inteligente – ligar/desligar

Quando o modo de parada ou sem disco
estiver ativado, o sistema de DVD passará para
o modo de espera após 15 minutos de
inatividade para economizar energia.

Siga as etapas de “Uso do menu de
configuração” e selecione:

> SMART POWER (Energia inteligente)

OFF

ON

OFF

TV SHAPE

TV SYSTEM

VIDEO OUT

PROGRESSIVE

SCR SAVER

SMART POWER

OFF (DESL)
A Energia inteligente é desligada.

ON (LIGADO)
No modo de parada ou sem disco, se nenhuma
ação for executada em 15 minutos, a Energia
inteligente será ativada.
Com o modo noturno ativado, as saídas altas
de volume serão atenuadas e as saídas baixas
de volume serão aumentadas para um nível
audível. É útil quando você quer assistir seus
filmes de ação favoritos à noite sem perturbar
outras pessoas.
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Opções do menu de configuração do DVD

> NIGHT MODE (Modo Noite)

NIGHT MODE SET TO OFF

CNTR DELAY

REAR DELAY

TEST TONE

OFF

ON

NIGHT MODE

OFF (DESL)
Selecione-o quando desejar desfrutar a
dinâmica total do som Surround.

ON (LIGADO)
Selecione-o para nivelar o volume.
Este recurso só está disponível para filmes
com modo Dolby Digital.

DICAS: Para retornar ao menu anterior, pressione 1.
Para remover o menu, pressione  SYSTEM MENU (Menu do sistema).
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Modo Noite – ligar/desligar

Com o modo Noite ativado, as saídas altas de
volume serão atenuadas e as saídas baixas de
volume serão aumentadas para um nível
audível. É útil quando você quer assistir seus
filmes de ação favoritos à noite sem perturbar
outras pessoas.
Essa função também pode ser acessada pelo
botão NIGHT (Noite) no controle remoto.

Siga as etapas de “Uso do menu de
configuração” e selecione:

Restauração dos ajustes originais

A ajuste da função DEFAULT restabelecerá
todas as opções e ajustes pessoais para os
padrões de fábrica, com exceção da senha para
o bloqueio pelos pais.

Siga as etapas de “Uso do menu de
configuração” e selecione:

> DEFAULTS (Padrões)

RESET

LOAD FACTORY SETTINGS

PARENTAL

PASSWORD

MENU LANG

DEFAULTS

ESET (Restabelecer)
Pressionando 2 para selecionar {RESET}
(Restaurar), você restaura todos os ajustes aos
padrões de fábrica.

R
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Opções do menu de configuração do DVD

Restrição de reprodução por bloqueio
pelos pais

Alguns DVDs podem ter um nível para
bloqueio pelos pais atribuído ao disco inteiro
ou a determinadas cenas do disco. Este
recurso permite definir um nível de restrição
na reprodução. Os níveis de classificação vão
de 1 a 8 e dependem do país. Você pode
proibir a reprodução de certos discos que não
são apropriados para seus filhos ou reproduzir
alguns discos com cenas alternativas.

1 No modo DISC, pressione SYSTEM MENU
(Menu do sistema).
➜ Use as teclas 1 2 3 4 no controle remoto
para navegar no menu.

 

 ícone e pressione 4.

Mova para  e pressione 2.

Mova para {PARENTAL} e pressione  2.

__   __   __   __
      Enter code

PLEASE ENTER PASSWORD

PARENTAL

PASSWORD

MENU LANG

DEFAULTS

3 Use o teclado numérico (0 a 9) para inserir
‘1234’ (senha padrão) quando for solicitado a
inserir a senha de quatro dígitos. Será preciso
inserir exatamente o mesmo código duas
vezes.
➜ Para mudar a senha, consulte na página 94
“Alteração de senha”.

4 Selecione um nível de classificação e pressione
OK.
➜ Os DVDs com classificação acima do nível
selecionado só serão reproduzidos se você
inserir a senha de quatro dígitos e escolher
uma classificação de nível mais alta.
➜ Para desativar o bloqueio pelos pais e
permitir que todos os discos sejam
reproduzidos, escolha ‘NO PARENTAL’
(Sem bloqueio pelos pais).

KID SAFE

PARENTAL

PASSWORD

MENU LANG

DEFAULTS

1 KID SAFE

2 G

3 PG

4 PG 13

5 PG-R

6 R

7 NC-17

8 ADULT

5 Pressione SYSTEM MENU novamente
para remover o menu.

DICAS: Para retornar ao menu anterior, pressione 1.
Para remover o menu, pressione  SYSTEM MENU (Menu do sistema).
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2 Realce o 

Explicações da classificação

NO PARENTAL (Sem bloqueio pelos pais)
 – Todos os discos serão

reproduzidos.

8 ADULT – Material adulto; deve ser visto apenas
por adultos devido a material gráfico,
violência ou linguagem de caráter
sexual.

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

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

4 PG13 – Material inadequado para crianças
menores de 13 anos.

3 PG – Sugerida a orientação dos país.
2 G – Público geral; recomendado como

aceitável para espectadores de todas
as idades.

1 KID SAFE (1 SEG. CR.)
– Programação infantil; recomendada

especialmente para crianças ou
telespectadores de todas as idades.

Dicas úteis:
– VCDs, SVCDs e CDs não têm indicação de nível,
de modo que o bloqueio pelos pais não tem efeito
sobre esse tipo de discos. Isso também se aplica à
maioria dos DVDs ilegais.
– Alguns DVDs não são codificados com uma
classificação, embora a classificação do filme possa
aparecer impressa na capa do disco. O recurso de
nível de classificação não proíbe a reprodução
desses discos.
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Alteração de senha

Você pode mudar a senha de quatro dígitos
usada para bloqueio pelos pais. Insira a senha
de quatro dígitos para reproduzir um disco
proibido ou quando lhe for pedida uma senha.
A senha padrão é ‘1234’.

1 No modo DISC, pressione SYSTEM MENU
(Menu do sistema).
➜ Use as teclas 1 2 3 4 no controle remoto
para navegar no menu.

 ícone e pressione 4.

Mova para  e pressione 2.

Mova para {PASSWORD} (Senha)
e pressione 2.

__   __   __   __

Enter old code

PLEASE ENTER OLD PASSWORD

PARENTAL

PASSWORD

MENU LANG

DEFAULTS

3 Use o teclado numérico (0 a 9) para inserir
a senha original de quatro dígitos em “Enter
old code” (Digite o código antigo).
➜ Se for solicitada a inserção do código pela
primeira vez, insira ‘1234’.
➜ Se tiver esquecido a senha, pressione Ç
quatro vezes para restaurar a senha padrão
(1234).

4 Insira a nova senha de quatro dígitos.

__   __   __   __

Enter new code

PLEASE ENTER NEW PASSWORD

PARENTAL�

PASSWORD

MENU LANG

DEFAULTS

5 Digite novamente a mesma senha de quatro
dígitos.

__   __   __   __
Confirm code

Confirm :

PARENTAL

PASSWORD

MENU LANG

DEFAULTS

6 Pressione SYSTEM MENU novamente para
remover o menu.

DICAS: Para retornar ao menu anterior, pressione 1.
Para remover o menu, pressione  SYSTEM MENU (Menu do sistema).
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Operações do sintonizador

Importante!
Certifique-se de que as antenas FM e
AM estão conectadas.

Sintonia de estações de rádio
1 Pressione TUNER (Sintonizador) no controle

remoto, ou pressione o controle SOURCE
(Fonte) no painel frontal, para selecionar “FM”
ou “AM”.

2 Pressione e mantenha pressionado S / T
no controle remoto até a indicação de
freqüência começar a mudar; depois solte.
➜ A estação de rádio seguinte será
sintonizada automaticamente.

3 Para sintonizar uma estação fraca, pressione
S / T rápida e repetidamente até
conseguir a melhor recepção.

Memorização de estações de
rádio
Você pode armazenar na memória até 40
estações de rádio memorizadas, começando na
faixa de FM e passando para a de AM.

Memorização automática

É possível memorizar automaticamente todas
as estações de rádio disponíveis.

� No modo sintonizador, pressione e mantenha
pressionado PROG (PROGRAMAÇÃO) até
aparecer “AUTO PROG”.

AUTO PROG

➜ Serão memorizadas todas as estações de
rádio disponíveis com sinal de transmissão
forte.
➜ A memorização automática começará na
memória (1). Todas as memorizações
anteriores serão apagadas.
➜ Quando forem feitas 40 memorizações,
aparecerá “PROG FULL”.
➜ Concluída a memorização, aparecerá “PROG
END”.

Memorização manual

VOCÊ tem a opção de memorizar somente
suas estações de rádio favoritas.

1 Sintonize a estação de rádio desejada.
(Consulte “Sintonia de estação de rádio”.)

2 Pressione PROG.
➜ Aparecerá o ícone “PROGRAM”.

3 Use o teclado numérico (0 a 9) para
selecionar um número memorizado.
➜ Se o ícone “PROGRAM” desaparecer antes de
você selecionar o número memorizado
desejado, pressione PROG novamente.

4 Pressione PROG novamente para memorizar.

5 Repita as etapas 1 a 4 para memorizar
outras estações.

Dicas úteis:
– Se você tentar programar mais de 40 estações
de rádio memorizadas, a indicação “PROG FULL”
(Espaço esgotado) aparecerá.
– O sistema sairá do modo de memorização se
nenhum botão for pressionado dentro de cinco
segundos.

Seleção de uma estação de rádio
memorizada

� Pressione 1 2 ou use o teclado numérico
(0 a 9) para selecionar um número
memorizado.
➜ A atual estação de rádio memorizada será
excluída.

Exclusão de uma estação de rádio
memorizada

� Pressione e mantenha pressionado Ç até
“PXX CLR” aparecer.
➜ A atual estação de rádio memorizada será
excluída.

Mudança da grade de sintonia
Em alguns países, o incremento entre canais
adjacentes na faixa de AM é de 9 K / 50 K (10 /
100 K em algumas regiões). O incremento de
freqüência predefinido de fábrica é de 9 K / 50 K.

� No modo sintonizador, pressione e mantenha
pressionado PLAY/PAUSE no painel dianteiro
por mais de 5 segundos. A tela mostrará “9 /
50 KHZ” ou “10 / 100 KHZ”.
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Controle do som

Importante!
Para obter o som Surround correto,
certifique-se de que as caixas acústicas
e o subwoofer estão conectados. (Ver
página 73).

Seleção do som Surround

� Pressione SURROUND para selecionar o
modo multicanal Surround ou estéreo.
➜ A disponibilidade dos diversos modos de
som Surround depende do número de caixas
acústicas usadas e do som disponível no disco.
➜ As caixas acústicas central e circundantes
só operam no modo Surround multicanal.
➜ Os modos de saída disponíveis para
multicanal incluem: som Surround Dolby
Digital, Dolby Pro Logic ou Dolby Pro Logic II.
➜ Transmissões ou gravações estéreos
produzirão os mesmos efeitos do canal
Surround quando executados em um modo
Surround. Entretanto, origens monos (som de
um só canal) não produzirão nenhum som nas
caixas acústicas traseiras.

Outras funções
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Seleção de efeitos sonoros digitais

Selecione um efeito sonoro digital predefinido
que coincida com o conteúdo do disco ou
otimize o som do estilo musical que você está
reproduzindo.

� Pressione SOUND (Som) para selecionar o
efeito sonoro disponível.

Ao executar discos de filme, você pode
selecionar: CONCERT (Shows), ACTION
(Ação), DRAMA ou SCI-FI (Ficção científica).

Ao executar discos de música ou quando no
modo TV/AV, Tuner ou AUX, você pode
selecionar: DIGITAL, CLASSIC (Música
clássica), ROCK ou JAZZ.

Dica útil:
– Para saída uniforme de som, selecione
CONCERT (Shows) ou CLASSIC (Música clássica).

Controle do volume

� Ajuste o controle VOLUME (ou pressione
VOL +/- no controle remoto) para
aumentar ou diminuir o nível do volume.
➜ Aparecerá "VOL XX".  “XX” indica o nível
do volume.

Para ouvir pelos fones de ouvido

� Conecte corretamente o plugue dos fones de
ouvido à tomada PHONES (Fones) na frente
do sistema de DVD.
➜ A saída das caixas acústicas será cancelada.

Para desligar o volume
temporariamente

� Pressione MUTE (Sem áudio).
➜ A reprodução continuará sem som e
"MUTE" aparecerá.
➜ Para restaurar o volume, pressione MUTE
novamente ou aumente o nível do volume.

Escurecimento da tela de
exibição do sistema

� Em qualquer modo ativo, pressione DIM
(Escurecimento) para selecionar o brilho
desejado: HIGH (Alto), MID (Médio) ou LOW
(Baixo).
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Uso do controle remoto para
operar a TV ‘Philips’

1 Pressione TV.

2 Pressione S / T ou use o teclado
numérico (0 a 9) para selecionar o canal da
TV.

3 PressioneTV VOL +/- para ajustar o nível
do volume da TV.

4 Pressione B desligar a TV.

Dica útil:
– Ao ouvir programações TV ou AUX, pressione o
respectivo botão TV ou AUX no controle remoto
para que o som seja ouvido.

Outras funções
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Ajuste do Sleep Timer
O Sleep Timer (Desligamento automático)
permite que o sistema alterne
automaticamente para o modo em espera após
um tempo predefinido.

� Pressione SLEEP (Dormir) repetidamente até
chegar ao tempo predefinido de desligamento.
➜ As seleções são as seguintes (tempo em
minutos):

15 ™ 30 ™ 45 ™ 60 ™ 90 ™ 120
™ OFF ™ 15 …

➜ O ícone  “SLEEP” aparecerá no visor, a não
ser que "OFF" esteja selecionado.

Para consultar ou alterar o ajuste
� Pressione SLEEP (Dormir) uma vez para

exibir o tempo que falta para o desligamento.
Se você continuar pressionando o botão
SLEEP, a opção seguinte de Sleep Timer
aparecerá.

Para cancelar o modo Sleep Timer
� Pressione SLEEP (Dormir) repetidamente até

“OFF” aparecer, ou pressione o botão
STANDBY ON (Em espera).
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ADVERTÊNCIA
Nunca tente consertar você mesmo o sistema, pois isso invalidará a garantia. Não
abra o sistema, pois existe risco de choque elétrico.

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

Solução de problemas

Problema Solução

– Verifique se o cabo de alimentação CA está conectado
corretamente.

– Pressione STANDBY ON na frente do sistema de DVD para
ligar a corrente.

– Consulte o manual do proprietário da TV sobre a seleção
correta do canal Video In. Mude o canal da TV até a tela do
DVD aparecer.

– Pressione DISC no controle remoto.
– Consulte a descrição de “Progressive Scan” na próxima página.

– Neste caso, após alterar o ajuste de ‘TV SYSTEM’, aguarde 15
segundos pela auto-recuperação.

– Verifique a conexão do vídeo.
– Às vezes, pode existir uma leve distorção de imagem. Isso não é

uma falha.
– Limpe o disco.

– A proporção da imagem é fixa no disco DVD.
– Dependendo da TV, pode ser possível alterar a proporção da

imagem.

– Ajuste o volume.
– Verifique as conexões e ajustes da caixa acústica.
– Desconecte os fones de ouvido.
– Pressione o botão correto da fonte no controle remoto (TV ou

AUX, por exemplo) para escolher o equipamento que deseja
ouvir pelo sistema DVD.

– Desconecte o cabo de alimentação da tomada da parede por
alguns minutos. Reconecte o cabo de alimentação e tente
operar novamente da maneira normal.

– Pressione e mantenha pressionado o botão SOURCE por mais
de dois segundos, depois pressione o botão PLAY.

– Pressione DIM novamente.

– Posicione o sistema de DVD o mais afastado possível de
dispositivos elétricos que possam causar interferências.

– Os recursos podem não estar disponíveis no DVD.
– A mudança do idioma do som ou das legendas é proibida no

DVD.

Sem eletricidade.

Sem imagem.

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

A proporção da imagem não
pode ser alterada, embora
você tenha definido a tela da
TV.

Sem som ou som distorcido.

O sistema de DVD não
funciona.

A bandeja de disco não pode
abrir e aparece “TRAY
LOCKED” (Bandeja travada).

O visor do sistema está escuro.

Som baixo de zumbido ou
chiado.

Não é possível ativar alguns
recursos, como ângulos,
legendas ou áudio em vários
idiomas.
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Solução de problemas

Problem Solution

– Insira um disco legível com o lado de reprodução voltado para
baixo. O DVD+R/CD-R deve ser finalizado.

– Verifique o tipo do disco, o sistema de cores e o código de
região.

– Verifique se há arranhões ou manchas no disco.
– Pressione SYSTEM SETUP  para desligar a tela do menu de

configuração.
– Talvez seja necessário inserir a senha para alterar o nível de

classificação do bloqueio pelos pais ou desbloquear o disco para
reprodução.

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

– Pressione CENTER +- ou REAR +- para ajustar o nível
do volume.

– Certifique-se de que as caixas acústicas central e traseiras
estão corretamente conectadas.

– Pressione o botão SURROUND para selecionar um ajuste
correto para o som Surround.

– Certifique-se de que a fonte que você está reproduzindo está
gravada ou é transmitida em som Surround (DPL II, Dolby
Digital etc.)

– Se o sinal estiver muito fraco, ajuste a antena ou conecte uma
antena externa para melhorar a recepção.

– Aumente a distância entre o sistema e a TV ou o videocassete.
– Sintonize a freqüência correta.
– Posicione a antena bem afastada de qualquer equipamento que

possa ocasionar ruído ou interferência.

– Selecione a origem (DISC ou TUNER, por exemplo) antes de
pressionar o botão de função (ÉÅ, S,  T).

– Reduza a distância entre o controle remoto e o sistema.
– Substitua as pilhas por novas.
– Aponte o controle remoto diretamente para o sensor

infravermelho.
– Verifique se as pilhas foram instaladas corretamente.

– Quando a função Progressive Scan estiver ativada, a tela da TV
poderá ficar em branco por causa do seguinte:

– Sua TV suporta Progressive Scan, mas ele não está ativado. Para
ativá-lo, consulte o manual do usuário da TV.

– Os cabos não estão conectados corretamente. Consulte a
página 74 para verificar as conexões apropriadas.

– Sua TV não suporta a função Progressive Scan. Nesse caso, você
pode desativá-lo conforme indicado a seguir.

1) Pressione STANDBY ON no painel dianteiro para ligar o
sistema de DVD.

2) Pressione e mantenha pressionado OPEN/CLOSE 0 no
painel dianteiro. Enquanto pressiona OPEN/CLOSE 0,
pressione “1” no teclado numérico do controle remoto.

3) A tela de fundo azul do DVD da Philips aparece na TV.”

O aparelho de DVD não
inicia a reprodução.

Não há som nas caixas
acústicas central e traseiras.

A recepção do rádio é fraca.

O controle remoto não
funciona corretamente.

Progressive Scan
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SEÇÃO DO AMPLIFICADOR
Modo home theater 200 W

- Frontal 20 W  x 2
- Traseira 20 W  x 2
- Central 20 W 
- Subwoofer 20 W 
Resposta de freqüência 180 Hz – 14 kHz / ±3 dB
Relação sinal-ruído > 60 dB (A ponderado)
Sensibilidade de entrada
- AUX In 450 mV
- TV In 450 mV

SEÇÃO DO SINTONIZADOR
Faixa de sintonia FM 87,5 – 108 MHz

 / 100 kHz)
AM 530 – 1710 kHz
(degraus de 10 kHz)
AM 531 – 1602 kHz
(degraus de 9 kHz)

Limitador de
sensibilidade de 26 dB FM 22 dBf
Limitador de
sensibilidade de 26 dB AM 5000 µV/m
Relação da rejeição de IF FM 60 dB

AM 24 dB
Relação sinal-ruído FM 50 dB

AM 30 dB
Relação da supressão
de AM FM 30 dB
Distorção harmônica FM mono 3%

FM estéreo 3%
AM 5%

Resposta de freqüência FM 180 Hz – 10 kHz /
±6 dB

Separação de estéreo FM 26 dB (1 kHz)
Limiar do estéreo FM 23,5 dB

SEÇÃO DO DISCO
Tipo de laser Semiconductor
Diâmetro do disco 12cm / 8cm
Decodificação de vídeo MPEG-2 / MPEG-1
Vídeo DAC 10 Bits
Sistema de sinal PAL / NTSC
Formato de vídeo 4:3 / 16:9
Video S/N 56 dB (mínimo)
Saída de vídeo composto 1.0 Vp-p, 75 Ω
Saída de S-Video Y – 1,0 Vp-p, 75 Ω

C – 0,286 Vp-p, 75 Ω
Áudio DAC 24 Bits / 96 kHz
Resposta de freqüência 4 Hz – 20 kHz (44.1 kHz)

4 Hz – 22 kHz (48 kHz)

Saída digital SPDIF (Sony Philips
interface digital) coaxial

- Dolby Digital IEC 60958, IEC 61937

UNIDADE PRINCIPAL
Classificação da alimentação110 / 220V;

50-60 Hz intercambiável
Consumo de energia 110 W
Dimensões (l x a x c) 435 x 53 x 359 (mm)
Peso 5,58 kg

CAIXAS ACÚSTICAS
Caixas acústicas frontais/traseiras
Sistema 
Impedância 4 Ω
Controladores das
caixas acústicas Woofer de 3” (76 mm)

de longo alcance,
tweeter cônico em
domo de 1” (25 mm)

Resposta de freqüência 160 Hz – 20 kHz
Dimensões (l x a x c) 90 x 92 x 90 (mm)
Peso 0,53 kg (alto-falante

dianteiro)
0,53 kg (alto-falante
traseiro)

 (Os alto-falantes dianteiros são blindados
magneticamente)

CAIXA ACÚSTICA CENTRAL
Sistema 

magneticamente
Impedância 4 Ω
Controladores das
caixas acústicas Woofer de  3”

(76 mm) de longo
alcance, tweeter

Resposta de freqüência 160 Hz – 20 kHz

Dimensões (l x a x c) 90 x 92 x 90 (mm)
Peso 0,53 kg

SUBWOOFER PASSIVO
Impedância 4 Ω
Controladores das
caixas acústicas 6 1/2” (165 mm) woofer
Resposta de freqüência 45 Hz – 2kHz
Dimensões (l x a x c) 220 x 212 x 350 (mm)
Peso 3,57 kg

Especificações sujeitas a alterações sem
notificação prévia.

Especificações
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50 kHz (degraus de 

Apenas para o Brazil: O seletor de voltagem 
deste aparelho está pré-ajustado na fábrica 
para 220V.  Com o aparelho desligado da 
tomada é possível ajustar o seletor para a 
voltagem local se necessário.

- FTC 120 W



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

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

Tomadas AUDIO OUT:  Tomadas vermelhas
e brancas na parte traseira do sistema de DVD
que enviam áudio para outro sistema (TV,
estéreo, etc.)

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

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

Tomadas Component Video Out:
Tomadas vermelhas, azuis e verdes na parte
posterior do sistema de DVD que enviam
vídeo de alta qualidade para uma TV que tem
tomadas Component Video In (R/G/B,  Y/Pb/Pr,
YUV etc.).

Menu do disco: Exibição de tela preparada
para permitir a seleção de imagens, sons,
legendas, diversos ângulos, etc. gravados em um
DVD.

Digital:  Som que foi convertido em valores
numéricos. O som digital está disponível
quando você usa tomadas DIGITAL AUDIO
OUT coaxiais ou ópticas. Essas tomadas
enviam áudio por meio de diversos canais em
vez de apenas dois canais, como faz o
analógico.

Dolby Digital: Um sistema de som Surround
desenvolvido pela Dolby Laboratories que
contêm até seis canais de áudio digital (frontal
esquerdo e direito, circundante esquerdo e
direito, central e subwoofer).

Dolby Pro Logic II: Cria cinco canais de
saída de largura de banda plena a partir de
fontes de dois canais. Decodifica apenas
sistemas que derivam canais 5.1 em vez dos
quatro canais convencionais do som Surround
Dolby Pro Logic.

JPEG: Um formato de imagem digital estática
muito utilizado. Sistema de compressão de
dados de imagem estática proposto pelo Joint
Photographic Expert Group (Grupo Conjunto
de Especialistas em Fotografia), que apresenta
pequena perda de qualidade apesar da elevada
taxa de compactação.

MP3: Um formato de arquivo com um sistema
de compactação de dados. “MP3” é a
abreviação de Motion Picture Experts Group 1
(ou MPEG-1) Audio Layer 3 (Camada de Áudio
3 do Grupo 1 de Especialistas em Imagem em
Movimento). Usando-se o formato MP3, um
CD-R ou CD-RW pode conter cerca de 10
vezes mais dados que um CD normal.

Bloqueio pelos pais: Limita a reprodução do
disco de acordo com a idade dos usuários ou
o nível de restrição de cada país. A restrição
varia de um disco para outro; quando ativada, a
reprodução será proibida se o nível do
software for maior do que o nível definido
pelo usuário.

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

Glossário
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Glossário

Progressive Scan: Exibe todas as linhas
horizontais de uma imagem de uma só vez,
como um quadro único. Esse sistema pode
converter o vídeo entrelaçado do DVD em
formato progressivo quando o aparelho de
DVD está conectado a uma TV Progressive
Scan. Aumenta significativamente a resolução
vertical e proporciona a melhor imagem.

Código de região: Sistema que só permite a
reprodução de discos na região designada. Esta
unidade só executa discos que tenham códigos
de região compatíveis. Você pode encontrar o
código de região de sua unidade na etiqueta do
produto. Alguns discos são compatíveis com
mais de uma região (ou ALL - Todas as
regiões).

S-Video: Produz uma imagem nítida, pois
envia sinais separados para a luminância e para
a cor. Só se pode usar S-Video em TVs que
tenham tomada S-Video In.

Freqüência de amostragem: Freqüência de
dados de amostragem na conversão de dados
analógicos em dados digitais. A freqüência de
amostragem representa numericamente
quantas vezes por segundo é tomada uma
amostra do sinal analógico digital.

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

Título:  A maior seção de um recurso fílmico
ou musical em DVD. A cada título atribui-se
um número de título para permitir a
localização do título desejado.

Tomada VIDEO OUT:  Tomada amarela na
parte traseira do sistema de DVD que envia o
vídeo de imagem do DVD para a TV.
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Postal Autorizados no Brasil

ACRE
RIO BRANCO (68) 2249116

ALAGOAS
ARAPIRACA (82) 5222367
MACEIÓ (82) 2417237
PALMEIRA DOS ÍNDIOS (82) 4213452
UNIÃO DOS PALMARES (82) 2811305

AMAZONAS
MANAUS (92) 6633366
MANAUS (92) 6333035

AMAPÁ
MACAPÁ (96) 2234869
MACAPÁ (96) 2236109
SANTANA (96) 2811080

BAHIA
ALAGOINHAS (75) 4211128
BARREIRAS (77) 6117592
BOM JESUS DA LAPA (77) 4814335
BRUMADO (77) 4412381
CAETITÉ (77) 4541183
CAMAÇARI (71) 6218288
CATU (71) 6411982
CÍCERO DANTAS (75) 2782440
CRUZ DAS ALMAS (75) 6212839
ESPLANADA (75) 4271454
EUNÁPOLIS (73) 2815181
FEIRA DE SANTANA (75) 2232882
GANDU (73) 2541592
ILHÉUS (73) 2315995
IPIAU (73) 5311219
IRECÊ (74) 6411248
ITABERABA (75) 2512358
ITABUNA (73) 6137777
ITAPETINGA (77) 2613003
JACOBINA (74) 6213451
JEQUIÉ (73) 5254141
JEQUIÉ (73) 5254421
JUAZEIRO (74) 6116456
JUAZEIRO (74) 6111002
MURITIBA (75) 4241908
PAULO AFONSO (75) 2811349
POÇÕES (77) 4311523
RIBEIRA DO POMBAL (75) 2761853
SALVADOR (71) 2072791
SALVADOR (71) 3356233
SANTO AMARO (75) 2411340
SENHOR DO BONFIM (74) 5413143
SERRINHA (75) 2611794
SANTO ANTONIO DE JESUS (75) 6314470
VALENÇA (75) 6413710
VITÓRIA DA CONQUISTA (77) 4241183

CEARÁ
BREJO SANTO (88) 5310133
CRATÉUS (88) 6910019
CRATO (88) 5212501
FORTALEZA (85) 2875506
FORTALEZA (85) 2573155
IGUATU (88) 5810512
ITAPIPOCA (88) 6312030
JUAZEIRO DO NORTE (88) 5112667
LIMOEIRO DO NORTE (88) 4231938
ORÓS (88) 5841271
SOBRAL (88) 6110605
UBAJARA (88) 6341233

DISTRITO FEDERAL
BRASÍLIA (61) 2269898
BRASÍLIA (61) 2482825
GAMA (61) 5564840
TAGUATINGA (61) 3526655

ESPÍRITO SANTO
ALEGRE (27) 5526349
ALFREDO CHAVES (27) 2691326
ARACRUZ (27) 32561251
BAIXO GUANDU (27) 7321142
BARRA SÃO FRANCISCO (27) 37562245
CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM (27) 35219372

CASTELO (27) 5421811
COLATINA (27) 37222288
GUARAPARI (27) 3614355
LINHARES (273) 3710858
NOVA VENÉCIA (27) 37521729
PINHEIROS (27) 7651303
SÃO DOMINGOS DO NORTE (27) 7421237
SÃO GABRIEL DA PALHA (27) 7271153
SÃO MATEUS (27) 7631366
VILA VELHA (27) 32891233
VITÓRIA (27) 32233899

GOIÁS
ANÁPOLIS (62) 3243562
CAÇU (62) 6561811
CATALÃO (62) 4412786
GOIANÉSIA (62) 3531302
GOIÂNIA (62) 2919095
GOIÂNIA (62) 2292908
GOIATUBA (62) 4952401
INHUMAS (62) 5111840
IPAMERI (62) 4511184
IPORÁ (62) 6032342
ITAPURANGA (62) 3551484
ITUMBIARA (62) 4310837
JATAÍ (62) 6314819
JUSSARA (62) 3731806
PIRES DO RIO (62) 4611133
PORANGATU (62) 3671799
RIALMA (62) 3971320
RIO VERDE (62) 6210173
SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA (62) 3641301
TRINDADE (62) 5051505
URUAÇU (62) 3571285

MARANHÃO
AÇAILÂNDIA (98) 5381889
BACABAL (98) 6216370
BALSAS (98) 5410113
CAROLINA (98) 7311335
CAXIAS (98) 5212377
CHAPADINHA (98) 4711364
CODÓ (98) 6611277
COELHO NETO (98) 4731351
IMPERATRIZ (98) 5244969
PRESIDENTE DUTRA (98) 6631815
PRESIDENTE DUTRA (98) 6631309
SANTA INÊS (98) 6532006
SÃO JOSÉ DE RIBAMAR (98) 2241581
SÃO LUÍS (98) 2323236

MINAS GERAIS
ALFENAS (35) 32923911
ALMENARA (33) 7211234
ANDRADAS (35) 37312970
ARAXÁ (34) 36611132
ARCOS (37) 33513455
BAMBUÍ (34) 34311473
BARBACENA (32) 33310283
BELO HORIZONTE (31) 32733777
BELO HORIZONTE (31) 34420944
BELO HORIZONTE (31) 32254066
BETIM (31) 35322088
BOA ESPERANÇA (35) 38512295
BOM DESPACHO (37) 5212906
BOM DESPACHO (37) 5222511
CARANGOLA (32) 37412017
CARATINGA (33) 3212379
CÁSSIA (35) 35412293
CATAGUASES (32) 34215321
CAXAMBU (35) 33413661
CONGONHAS (31) 7311638
CONSELHEIRO LAFAIETE (31) 7612871
CONTAGEM (31) 3953461
CONTAGEM (31) 33912994
CORONEL FABRICIANO (31) 38411804
CURVELO (38) 37213009
DIVINÓPOLIS (37) 32212353
FORMIGA (37) 33212868
FRUTAL (34) 34235279
GOVERNADOR VALADARES (33) 32716650
GUAXUPÉ (35) 35513891
GUAXUPÉ (35) 5514124

IPATINGA (31) 8222332
ITABIRA (31) 38316218
ITAJUBÁ (35) 36211315
ITAPECERICA (37) 3411326
ITAÚNA (37) 2412468
ITUIUTABA (34) 32682131
JANAÚBA (38) 38211605
JOÃO MONLEVADE (31) 38512909
JOÃO MONLEVADE (31) 8521112
JOÃO PINHEIRO (38) 35611327
JUIZ DE FORA (32) 32151514
LAGOA DA PRATA (37) 2611908
LAGOA SANTA (31) 6812311
LAVRAS (35) 38219188
MANHUAÇU (33) 3314735
MANTENA (33) 2411625
MONTE CARMELO (34) 38422082
MONTE SANTO DE MINAS (35) 35911888
MONTES CLAROS (38) 32218925
MURIAÉ (32) 7224334
MUZAMBINHO (35) 5712419
NANUQUE (33) 36212165
NOVA LIMA (31) 35412026
OLIVEIRA (37) 33314444
PARÁ DE MINAS (37) 2316369
PARACATU (38) 36711250
PASSOS (35) 35214342
PATOS DE MINAS (34) 38222588
PATROCÍNIO (34) 8311531
PEDRO LEOPOLDO (31) 36612784
PIRAPORA (38) 37414197
PITANGUI (37) 2714101
PIUI (37) 33714632
POÇOS DE CALDAS (35) 37224448
POÇOS DE CALDAS (35) 37222531
PONTE NOVA (31) 38811628
POUSO ALEGRE (35) 34212120
SÃO SEBASTIAO PARAISO (35) 5313094
SÃO SEBASTIAO PARAISO (35) 35312054
SANTOS DUMONT (32) 2514820
SÃO JOÃO DEL REI (32) 33718306
SÃO LOURENCO (35) 33311303
SETE LAGOAS (31) 7713307
SANTO ANTONIO MONTE (37) 32811258
TEÓFILO OTONI (33) 35224804
TIMÓTEO (31) 38482728
TRÊS CORAÇÕES (35) 32312493
TRÊS PONTAS (35) 32657228
UBÁ (32) 5323626
UBERABA (34) 33332520
UBERLÂNDIA (34) 32123636
UNAÍ (38) 6761576
VARGINHA (35) 32129007
VAZANTE (34) 8131420
VIÇOSA (31) 8918000

MATO GROSSO DO SUL
AMAMBAÍ (67) 4811543
CAMPO GRANDE (67) 3827229
CAMPO GRANDE (67) 3242804
CORUMBÁ (67) 2313923
DOURADOS (67) 4217117
IVINHEMA (67) 4421244
NAVIRAÍ (67) 4612486
NOVA ANDRADINA (67) 4413851
PONTA PORÃ (67) 4314313
RIO BRILHANTE (67) 4527950
TRÊS LAGOAS (67) 5212007

MATO GROSSO
ALTO ARAGUAIA (65) 4811726
BARRA DO GARÇAS (65) 4011394
CÁCERES (65) 2234760
CUIABÁ (65) 6230421
LUCAS DO RIO VERDE (65) 5491333
MIRASSOL D'OESTE (65) 2411716
PONTES E LACERDA (65) 2662326
PRIMAVERA DO LESTE (65) 4981682
RONDONÓPOLIS (65) 423.3888
SINOP (65) 5311473
SORRISO (65) 5441443
TANGARÁ DA SERRA (65) 3261431

PARÁ
ABAETETUBA (91) 37512272
BELÉM (91) 2279009
BELÉM (91) 2462100
BELÉM (91) 2690400
CAPANEMA (91) 4621100
CASTANHAL (91) 37215052
ITAITUBA (91) 5181545
MARABÁ (91) 3211891
ÓBIDOS (91) 5471621
PARAGOMINAS (91) 7293356
PARAUAPEBAS (91) 3461137
PORTO TROMBETAS (91) 5491606
REDENÇÃO (91) 4240351
SANTARÉM (91) 5235322
XINGUARA (91) 4262006

PARAÍBA
CAMPINA GRANDE (83) 3211690
ESPERANÇA (83) 3612273
GUARABIRA (83) 2711159
JOÃO PESSOA (83) 2467043
NOVA FLORESTA (83) 3741014
PATOS (83) 4232172
SAPÉ (83) 2832479
SOLÂNEA (83) 3632948

PERNAMBUCO
BELO JARDIM (81) 37261918
CABO DE SANTO AGOSTINHO (81) 35211823
CAMARAGIBE (81) 4581246
CARUARU (81) 37220235
FLORESTA (81) 8771274
GARANHUNS (81) 37611090
PAULISTA (81) 34331142
RECIFE (81) 32313399
RECIFE (81) 34656042
SALGUEIRO (81) 38711310
SERRA TALHADA (81) 38311401

PIAUÍ
CAMPO MAIOR (86) 2521376
FLORIANO (86) 5221154
OEIRAS (86) 4621066
PARNAIBA (86) 3222877
PICOS (86) 4221444
PICOS (86) 4155135
PIRIPIRI (86) 2761092
TERESINA (86) 2230825

PARANÁ
AMPÉRE (46) 5471605
ANTONINA (41) 4321404
APUCARANA (43) 4225306
ARAPONGAS (43) 2522882
ASSIS CHATEAUBRIAND (44) 5285181
ASTORGA (44) 2341213
BANDEIRANTES (43) 5421711
CAMPO MOURÃO (44) 5238970
CAPANEMA (46) 5521415
CASCAVEL (45) 2254005
CIANORTE (44) 6292842
CORNÉLIO PROCÓPIO (43) 5241362
CORNÉLIO PROCÓPIO (43) 5242283
CURITIBA (41) 2648791
CURITIBA (41) 3334764
DOIS VIZINHOS (46) 5361490
FOZ DO IGUAÇU (45) 5233029
FOZ DO IGUAÇU (45) 5234115
FRANCISCO BELTRÃO (46) 5233230
GOIO-ERÊ (44) 5221446
GUARAPUAVA (42) 6235325
IBAITI (43) 5461162
IBIPORÃ (43) 2581863
IGUARAÇU (44) 2481280
IPORÃ (44) 6521382
IPORÃ (44) 6521126
IRATI (42) 4221337
LAPA (41) 6222410
LARANJEIRAS DO SUL (42) 6352175
LOANDA (44) 4252053
LONDRINA (43) 3241002
MARECHAL CÂNDIDO RONDON (45) 2541949
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IBIRAMA (473) 572567
INDAIAL (47) 3330361
IPORÃ DO OESTE (498) 341289
ITAIÓPOLIS (476) 522282
ITAJAI (47) 3444777
JARAGUÁ DO SUL (47) 3722050
JOAÇABA (49) 5220418
JOINVILLE (47) 4331146
LAGES (49) 2244414
LAGES (49) 2232355
LAGUNA (48) 6461221
LAURO MULLER (484) 643202
MAFRA (47) 6420198
MARAVILHA (49) 8640052
ORLEANS (48) 4660674
PINHALZINHO (497) 661014
PONTE SERRADA (49) 4350015
PORTO UNIÃO (42) 5232839
POUSO REDONDO (47) 5451194
RIO DO SUL (47) 5211920
SANTA ROSA DO SUL (485) 341230
SÃO MIGUEL D'OESTE (49) 6220026
SÃO MIGUEL D'OESTE (498) 220174
SEARA (49) 4521034
SOMBRIO (48) 5330017
TAIÓ (478) 620576
TUBARÃO (48) 626-1651
TUBARÃO (48) 6224448
TURVO (48) 5250373
URUSSANGA (484) 0651137
XANXERÊ (49) 4333026
XAXIM (497) 531248

SERGIPE
ARACAJU (79) 2119764
ARACAJU (79) 2411567
ESTÂNCIA (79) 5222325
ITABAIANA (79) 4313023

SÃO PAULO
ÁGUAS DE LINDOIA (19) 38241524
AMERICANA (19) 34067180
AMERICANA (19) 34062914
AMPARO (19) 38072674
ARARAQUARA (16) 2366450
ASSIS (18) 3228937
ATIBAIA (11) 44112154
AVARÉ (14) 37322142
BARRETOS (17) 33222742
BATATAIS (16) 37614455
BAURU (14) 2238644
BIRIGUI (18) 6424011
BOTUCATU (14) 68221081
BOTUCATU (14) 68247198
BRAGANÇA PAULISTA (11) 40341333
CAMPINAS (19) 32369199
CAMPINAS (19) 37372500
CAMPINAS (19) 32544819
CAMPOS DO JORDÃO (12) 2622142
CAPIVARI (19) 34911610
CASA BRANCA (196) 712771
CERQUILHO (152) 842121
CRUZEIRO (12) 5433859
CUBATÃO (13) 33613091
DESCALVADO (195) 832358
DIADEMA (11) 40574387
DRACENA (18) 58212479
FERNANDOPOLIS (174) 423921
FRANCA (16) 37223898
FRANCO DA ROCHA (11) 4322608
GUARUJÁ (13) 33582942
GUARULHOS (11) 64227555
IGARAPAVA (16) 31724600
INDAIATUBA (19) 38753808
IRACEMÁPOLIS (19) 4562011
ITAPETININGA (15) 2710936
ITAPIRA (19) 38633802
ITAQUAQUECETUBA (11) 46420695
ITARARÉ (15) 5322743
ITU (11) 40230188
ITUVERAVA (16) 7293365
JABOTICABAL (16) 32021580
JAÚ (14) 6222117

JUNDIAI (11) 45862182
LEME (19) 5713528
LIMEIRA (19) 34413179
MARÍLIA (14) 4332375
MARÍLIA (14) 4247437
MATÃO (16) 2821046
MAUÁ (11) 45145233
MOGI DAS CRUZES (11) 47277025
MOGI-GUAÇU (19)  38311811
MOGI-MIRIM (19) 38624401
OLÍMPIA (17) 2812184
OSASCO (11) 36837343
OURINHOS (14) 33225457
PIRACICABA (19) 34340454
PIRASSUNUNGA (19) 5614091
PORTO FERREIRA (19) 5812441
PRES PRUDENTE (18) 2225168
PRESIDENTE EPITÁCIO (18) 281 4184
PROMISSÃO (14) 5411696
REGISTRO (13) 68212324
RIBEIRÃO PRETO (16) 6106989
RIBEIRÃO PRETO (16) 6368156
RIO CLARO (19) 534 8543
SÃO BERNARDO CAMPO (11) 41257000
SÃO BERNARDO CAMPO (11) 43397970
SÃO BERNARDO CAMPO (11) 43681788
SÃO CAETANO DO SUL (11) 42214334
SÃO JOAO BOA VISTA (19) 623.2990
SÃO JOSE CAMPOS (12) 39216082
SÃO JOSE DO RIO PARDO (19) 6805760
SÃO JOSE RIO PRETO (17) 2341209
SALTO (11) 40296563
SANTO ANDRÉ (11) 49905288
SANTOS (13) 32272947
SANTOS (13) 32847339
SÃO CARLOS (16) 2614913
SÃO PAULO (11) 56870883
SÃO PAULO (11) 2217317
SÃO PAULO (11) 2222311
SÃO PAULO (11) 56679695
SÃO PAULO (11) 39757996
SÃO PAULO (11) 2156667
SÃO PAULO (11) 5770899
SÃO PAULO (11) 32077111
SÃO PAULO (11) 69667101
SÃO PAULO (11) 37714709
SÃO PAULO (11) 69545517
SÃO PAULO (11) 38659897
SÃO PAULO (11) 62976464
SÃO PAULO (11) 36726766
SÃO PAULO (11) 2964622
SÃO PAULO (11) 69791184
SÃO PAULO (11) 69537370
SÃO PAULO (11) 67036116
SÃO ROQUE (11) 4255635
SÃO SEBASTIAO (12) 4524291
SOROCABA (15) 2241170
SANTA BARBARA D'OESTE (19) 34631211
TAQUARITINGA (16) 32524039
TATUÍ (15) 251-4922
TAUBATÉ (12) 2219080
TUPÃ (144) 422596
VINHEDO (19) 38765310
VOTUPORANGA (17) 4215726

TOCANTINS
ALVORADA (63) 3531424
ARAGUAINA (63) 4212857
GUARAI (63) 4641590
GURUPI (63) 3511038
PALMAS (63) 2153539
PARAÍSO TOCANTINS (63) 6022695
PORTO NACIONAL (63) 3633185

SUJEITO A ALTERAÇÕES

MANDAGUARI (44) 2331335
MARINGÁ (44) 2264620
MEDIANEIRA (45) 2642580
NOVA ESPERANÇA (44) 2524705
NOVA LONDRINA (44) 4322991
PALMEIRA (422) 522455
PALMEIRA (42) 2523006
PALOTINA (446) 495131
PARANAGUÁ (41) 4225804
PARANAVAÍ (44) 4234711
PATO BRANCO (46) 2242786
PÉROLA (44) 6361419
PONTA GROSSA (42) 2225061
ROLÂNDIA (43) 2561947
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS (41) 2822522
SÃO MIGUEL DO IGUAÇU (45) 5651429
SANTA FÉ (44) 2471147
SÃO JORGE D'OESTE (46) 5341305
SANTO ANTONIO DA PLATINA (43) 5341809
TOLEDO (45) 2522471
UMUARAMA (44) 6231233
WENCESLAU BRAZ (43) 822 3066

RIO DE JANEIRO
ARARUAMA (24) 26656286
BELFORD ROXO (24) 38312216
BOM JESUS DO ITABAPOANA (21) 7616060
CAMPOS DOS GOYTACAZES (24) 7221499
CANTAGALO (24) 5555303
DUQUE DE CAXIAS (21) 37711508
ITABORAÍ (21) 26351738
ITAPERUNA (24) 38220605
MACAÉ (24) 27626235
MAGÉ (21) 6330605
MARICÁ (21) 26340069
NITEROI (21) 26220157
NOVA FRIBURGO (24) 5227692
NOVA IGUAÇU (21) 26675663
PETRÓPOLIS (24) 2312737
RIO DE JANEIRO (21) 33940202
RIO DE JANEIRO (21) 25097136
RIO DE JANEIRO (21) 24457239
RIO DE JANEIRO (21) 25892030
RIO DE JANEIRO (21) 25894622
TERESÓPOLIS (21) 27420036
TRÊS RIOS (24) 2555687
TRÊS RIOS (242) 2521388
VOLTA REDONDA (24) 33420806

RIO GRANDE DO NORTE
AÇU (84) 3311116
CAICÓ (84) 4173132
MOSSORÓ (84) 3217745
NATAL (84) 2234722
NATAL (84) 2132345
PAU DOS FERROS (84) 3512334

RONDÔNIA
ARIQUEMES (69) 5352347
ARIQUEMES (69) 5361750
CACOAL (69) 4415171
GUAJARÁ-MIRIM (69) 5414430
JARU (69) 5211302
JI- PARANÁ (69) 4235512
PIMENTA BUENO (69) 4512934
PORTO VELHO (69) 2221298
PORTO VELHO (69) 2216671
ROLIM DE MOURA (69) 4421178
VILHENA (69) 3223321

RORAIMA
BOA VISTA (95) 2249605

RIO GRANDE DO SUL
AGUDO (55) 2651461
AGUDO (55) 2651036
ALEGRETE (55) 4221969
AUGUSTO PESTANA (55) 3341175
BAGÉ (53) 2421673
BENTO GONÇALVES (54) 4526825
CAÇAPAVA DO SUL (55) 2811944
CAIBATÉ (55) 3551122
CAMAQUÃ (51) 6711686

CAMPINAS DO SUL (54) 3661300
CANELA (54) 2821551
CAPÃO DA CANOA (51) 6652638
CARAZINHO (54) 3302292
CATUÍPE (55) 3361008
CAXIAS DO SUL (54) 2148011
CERRO LARGO (55) 3591973
CORONEL BICACO (55) 5571397
DOIS IRMÃOS (51) 5641286
ENCANTADO (51) 37511654
ERECHIM (54) 3211933
ESTÂNCIA VELHA (51) 5612142
FAXINAL DO SOTURNO (55) 2632064
FLORES DA CUNHA (54) 2922192
FREDERICO WESTPHALEN (55) 37441850
GETULIO VARGAS (54) 3411888
GIRUÁ (55) 3611764
GRAVATAÍ (51) 4882830
HORIZONTINA (55) 35371817
HORIZONTINA (55) 5371680
IBIRAIARAS (54) 3551359
IJUÍ (55) 33327766
ITAQUI (55) 4331305
JAGUARÃO (532) 612264
JAGUARI (55) 2551518
LAJEADO (51) 37145155
LIBERATO SALZANO (55) 7551236
MONTENEGRO (51) 6324187
NONOAI (54) 3621126
NOVA PETRÓPOLIS (54) 2812348
NOVA PRATA (54) 2421328
NOVO HAMBURGO (51) 5823191
OSÓRIO (51) 6632524
PALMEIRA DASB MISSÕES (55) 7421407
PANAMBI (55) 3753488
PASSO FUNDO (54) 3111104
PELOTAS (53) 2221133
PORTO ALEGRE (51) 32226941
RIO GRANDE (53) 2323211
RIO PARDO (51) 7312072
ROSÁRIO DO SUL (55) 2311264
SANTANA DO LIVRAMENTO (55) 2422741
SANTA MARIA (55) 2222235
SANTA ROSA (55) 35121991
SANTO AUGUSTO (55) 7811511
SÃO BORJA (55) 4311850
SÃO FCO DE PAULA (54) 2441466
SÃO GABRIEL (55) 2325833
SÃO JOSÉ DO OURO (54) 3521216
SÃO LOURENCO DO SUL (53) 2513225
SÃO LUIZ GONZAGA (55) 33521365
SÃO MARCOS (54) 2911462
SÃO SEPE (55) 2331691
SOBRADINHO (51) 7421183
SOLEDADE  (54) 3812036
SANTA CRUZ DO SUL (51) 37153048
SANTA VITÓRIA PALMAR (532) 631284
TAPEJARA (54) 3442353
TAPERA (54) 3851160
TAQUARI (51) 6531291
TENENTE PORTELA (55) 5511298
TEUTÔNIA (51) 7626173
TORRES (51) 6641940
TRÊS DE MAIO (55) 5352101
URUGUAIANA (55) 4112730
VACARIA (54) 2311396
VENÂNCIO AIRES (51) 7411443
VERA CRUZ (51) 7181350

SANTA CATARINA
ARARANGUÁ (48) 5220229
BLUMENAU (47) 3227742
CAÇADOR (49) 5630858
CANOINHAS (47) 6223157
CAPINZAL (49) 5552266
CHAPECÓ (49) 3221144
CHAPECÓ (49) 3223304
CONCÓRDIA (494) 423704
CRICIÚMA (48) 4375155
CUNHA PORÁ (498) 63 0043
CURITIBANOS (49) 2410851
DESCANSO (49) 6230245
FLORIANÓPOLIS (48) 2254149
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