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ČESKA REPUBLIKA
Záruka: Pokud byste zjakéhokoli důvodu
přístroj demontovali, vždy nejdříve vytáhněte
síťovou zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí ipřed
kapkami vody.

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning
når sikkerhedsafbrydere er ude af
funktion. Undgå utsættelse for stråling.
Bemærk: Netafbryderen er sekundært
indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra
nettet. Den indbyggede netdel er derfor
tilsluttet til lysnettet så længe netstikket
sidder i stikkontakten.

ČESKA REPUBLIKA
Výstraha! Tento přístroj pracuje s laserovým
paprskem. Při nesprávné manipulaci s
přístrojem (v rozporu s tímto návodem)
můże dojít k nebezpečnému ozáření. Proto
přístroj za chodu neotevírejte ani nesnímejte
jeho kryty. Jakoukoli opravu vždy svěřte
specializovanému servisu.
Nebezpečí! Při sejmutí krytů a odjištění
bezpečnostních spínačů hrozí nebezpečí
neviditelného laserového záření!

Norge
Typeskilt ﬁnnes på apparatens
underside.
Observer: Nettbryteren er sekundert
innkoplet. Den innebygde netdelen er
derfor ikke frakoplet nettet så lenge
apparatet er tilsluttet nettkontakten.
For å redusere faren for brann eller
elektrisk støt, skal apparatet ikke
utsettes for regn eller fuktighet.

Chraňte se před přímým zásahem laserového
paprsku.
Pokud byste z jakéhokoli důvodu přístroj
demontovali, vždy nejdříve vytáhněte síťovou
zástrčku.
Přístroj chraňte před jakoukoli vlhkostí i před
kapkami vody.

Luokan 1 laserlaite Varoitus!
Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän
turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.
Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle. Huom. Toiminnanvalitsin
on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on
kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
Huom.Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta.
Sisäänrakennettu verkko-osa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.
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Lees deze instructies.
Bewaar deze instructies.
Neem alle waarschuwingen in acht.
Volg alle instructies.
Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
Reinig alleen met een droge doek.
Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens
de instructies van de fabrikant.
Niet installeren in de nabijheid van warmtebronnen zoals
radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten
(zoals versterkers) die warmte produceren.
Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet
wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en
het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespeciﬁceerde toebehoren/
accessoires.
Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespeciﬁceerde of bij
het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel.
Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat
voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.
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l Haal bij onweer de stekker van dit apparaat uit het stopcontact.
Doe dit ook wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet
wordt gebruikt.
m Laat al het onderhoud verrichten door erkend
onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat,
het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in
het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is
gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht,
wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is
gevallen.
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Belangrijke veiligheidsinstructies

1 Belangrijk

Ne d e rland s

Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
Kijk nooit in de laserstraal in dit apparaat.
Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer, de stekker en de adapter om
de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

Waarschuwing

Gebruik van dit product dat niet overeenkomt met de beschrijving in deze
handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan
gevaarlijke straling of een anderszins onveilige werking van dit product.
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Zet het volume niet te hard.
• Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw
gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een
decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder
dan een minuut aan het geluid wordt blootgesteld. Het hogere
decibelbereik is bedoeld voor mensen die al slechter horen.

Gehoorbescherming

•
•
•
•
•
•

•

Let op

n WAARSCHUWING met betrekking tot batterijgebruik – Om
te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot
lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
• Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven
op het apparaat.
• Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in
het apparaat.
• Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende
langere tijd niet wordt gebruikt.
o Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
p Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een
glas water of een brandende kaars.
Geluid kan misleidend zijn. Na verloop van tijd raken uw oren
gewend aan hogere volumes. Als u dus gedurende langere tijd
luistert, kan geluid dat u normaal in de oren klinkt, eigenlijk te luid en
schadelijk voor uw gehoor zijn. Om u hiertegen te beschermen, dient
u het volume op een veilig niveau te zetten voordat uw oren aan het
geluid gewend raken en het vervolgens niet hoger te zetten.
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Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van
de Europese Unie.
Eventuele wijzigingen of modiﬁcaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk
zijn goedgekeurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg
hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.
Open source-software

Kennisgeving

Volg de volgende richtlijnen bij het gebruik van uw hoofdtelefoon.
• Luister op redelijke volumes gedurende redelijke perioden.
• Let erop dat u niet het volume aanpast wanneer uw oren aan het
geluid gewend raken.
• Zet het volume niet zo hoog dat u uw omgeving niet meer hoort.
• Wees voorzichtig en gebruik de hoofdtelefoon niet in mogelijk
gevaarlijke situaties. Gebruik geen hoofdtelefoon tijdens het besturen
van een motorvoertuig, ﬁets, skateboard enz. Dit levert mogelijk
gevaren op in het verkeer en is in veel gebieden niet toegestaan.

Gedurende langere tijd luisteren:
• Langdurige blootstelling aan geluid, zelfs op normale, ‘veilige’ niveaus,
kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
• Gebruik uw apparatuur met zorg en neem een pauze op zijn tijd.

Een veilig geluidsniveau instellen:
• Zet de volumeregeling op een lage stand.
• Verhoog langzaam het volume totdat het aangenaam en duidelijk
klinkt, zonder storingen.

•
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Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Informeer u
over de lokale regels inzake gescheiden afvalophaling van elektrische en
elektronische toestellen. Een goede afvalverwerking van uw oude product
draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de
volksgezondheid.
Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn
2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden
weggegooid.
Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van
gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product
draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de
volksgezondheid.

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en
onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.
Wanneer een product is voorzien van een symbool van een afvalcontainer
met een kruis erdoorheen, valt het product onder de Europese richtlijn
2002/96/EG:

Recycling

U kunt bij Philips Electronics Hong Kong Ltd. een kopie van de volledige
versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright
beschermde open source-softwarepakketten die in dit apparaat
zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de
respectievelijke licenties.
Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het apparaat voor
iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact
op met Philips via open.source@philips.com. Als u liever niet via e-mail
contact opneemt of als u binnen een week geen ontvangstbevestiging
hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk
contact opnemen via “Open Source Team, Philips Intellectual
Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven.” Als u geen
ontvangstbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het
bovenstaande e-mailadres.
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U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal,
inclusief computerprogramma’s, bestanden, uitzendingen en
geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u
zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden
worden gebruikt.
In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die
beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele
eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te
decompileren of te demonteren.

Milieu-informatie
Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor
gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie
materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken
en afdekking).
Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en
opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd
door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving
inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude
apparatuur.
Breng uw product altijd naar een deskundige om de ingebouwde batterij
te laten verwijderen.
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Geproduceerd onder licentie van de volgende octrooinummers uit
Verenigde Staten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 en andere uitgegeven
octrooien of octrooien in behandeling in de Verenigde Staten en de rest
van de wereld. DTS en het symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en
DTS-HD, DTS-HD Master Audio en de DTS-logo’s zijn handelsmerken
van DTS, Inc. Software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle rechten
voorbehouden.

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het
dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

HDMI, het HDMI-logo en High-Deﬁnition Multimedia Interface zijn
handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC
in de Verenigde Staten en andere landen.

‘Blu-ray Disc’ en het ‘Blu-ray Disc’-logo zijn handelsmerken.

Handelsmerkverklaring

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn.
Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performer’s Protection Acts
van 1958 tot en met 1972.
Dit apparaat beschikt over dit label:
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‘DVD Video’ is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing
Corporation.
Het Windows Media- en het Windows-logo zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde
Staten en/of andere landen.

De logo’s ‘AVCHD’ en ‘AVCHD’ zijn handelsmerken van Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd en Sony Corporation.

BONUSVIEW™
‘BD LIVE’ en ‘BONUSVIEW’ zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc
Association.

INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling
die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een ofﬁcieel DivX Certiﬁed ®
apparaat dat DivX-video’s afspeelt. Ga naar divx.com voor meer
informatie en softwareprogramma’s waarmee u uw bestanden kunt
omzetten naar DivX-video’s.
INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX Certiﬁed®apparaat moet zijn geregistreerd om aangeschafte DivX VOD-ﬁlms
(Video-on-demand) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX
VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode
te krijgen. Ga naar vod.divx.com voor meer informatie over hoe u de
registratie voltooit.
DivX®, DivX Certiﬁed®, DivX Plus™ HD en de bijbehorende logo’s zijn
geregistreerde handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie
gebruikt.
DivX Certiﬁed ® om DivX®- en DivX Plus™ HD-video (H.264/MKV) tot
1080p HD af te spelen, inclusief premiuminhoud.
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Controleer de inhoud van het pakket:
• 1 draagbare Blu-ray Disc-speler
• 1 AC-voedingsadapter
• 1 autoadapter
• 1 afstandsbediening
• 1 AV-adapterkabel
• 1 draagtas
• 1 gebruikershandleiding
• 1 snelstartgids

Wat zit er in de doos?

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product
op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de
door Philips geboden ondersteuning.

2 Uw draagbare Blu-ray Disc-speler
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a POWER
• Hiermee schakelt u de speler in of zet u deze in de standbymodus.
b
• Hiermee opent of sluit u het hoofdmenu.
c DISC MENU
• Blu-ray Disc: hiermee opent of sluit u het pop-upmenu.
• DVD: hiermee opent of sluit u het discmenu.
d OPTIONS
• Opties weergeven voor de huidige activiteit of selectie
e
• Hiermee pauzeert u het afspelen.
f
• Hiermee stopt u het afspelen.

n

o

p

q

r

s

t

u

Overzicht van het apparaat
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/

Hiermee start of hervat u het afspelen.

•

•

Hiermee opent u de klep van de disc.

Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het
vorige of volgende hoofdstuk.
- VOL +
• Hiermee verhoogt of verlaagt u het volume.
BACK
• Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
, , ,
• Hiermee bladert u door menu’s.
• OK
• Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
/IR
• Voedingsindicator/Laadindicator/Sensor voor de
afstandsbediening
OFF•POWER•ON
• Hiermee schakelt u deze speler in of uit.

•

•
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Hoofdtelefoonaansluiting.
p AV OUT
• Audio/video-uitgang.
q LAN
• Ethernet-poort.
r HDMI
• HDMI-uitgang.
s
• USB-poort.
t DC IN
• Aansluiting netvoeding.
u LCD-scherm

o

n

m

l

k

j

i

h

g

•

k

j

Schakel deze speler naar de stand-bymodus.
b Gekleurde knoppen
• Blu-ray Disc: hiermee selecteert u taken of opties.
c
• Hiermee opent u het hoofdmenu.
d TOP MENU
• Blu-ray Disc: hiermee geeft u het hoofdmenu weer.
• DVD: hiermee geeft u het titelmenu weer.
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Overzicht van de afstandsbediening
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•

•

•

•

•

/

/

Hiermee gaat u naar de vorige of volgende titel of track of het
vorige of volgende hoofdstuk.

Hiermee pauzeert u het afspelen.

Hiermee geeft u opties voor de huidige activiteit of selectie
weer.

Hiermee navigeert u door het menu.

Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
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Hiermee zoekt u voor- of achteruit.
k AUDIO
• Hiermee selecteert u een audiotaal.
l SUBTITLE
• Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal op een disc.
m Alfanumerieke knoppen
• Hiermee selecteert u een item om af te spelen.
• Hiermee geeft u waarden op.
n
• Hiermee stopt u het afspelen.
o
• Hiermee start of hervat u het afspelen.
p
• Hiermee keert u terug naar een vorig menu.
q DISC MENU/POP-UP MENU
• Blu-ray Disc: hiermee opent of sluit u het pop-upmenu.
• DVD: hiermee opent of sluit u het discmenu.
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e OK

•

•

•
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3

Verwijder de batterijen als u de afstandsbediening langere tijd niet gaat gebruiken.
Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
Batterijen bevatten chemische stoffen en mogen niet met het gewone huisvuil
worden weggegooid.

Opmerking

1

Schuif het klepje van het batterijcompartiment weer op zijn plaats
(zie “3” op de afbeelding).

Plaats twee AAA-batterijen met de juiste polariteit (+/-) zoals
aangegeven.

Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de speler.

Opmerking
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Risico op beschadiging. Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het
voltage dat staat vermeld op de onderzijde van de speler.
Gebruik uitsluitend de meegeleverde netspanningsadapter om de batterij op te
laden.

Let op

De batterij opladen

•
•
•

3

2

(zie “1” op de afbeelding).

De afstandsbediening voorbereiden
1 Druk op het batterijcompartiment om het klepje open te schuiven

3 Aan de slag
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•
•

De CHR-indicator gaat (rood) branden.
Wanneer de batterij volledig is opgeladen, gaat de CHRindicator uit.

Sluit de meegeleverde netspanningsadapter aan op:
DC IN-aansluiting van de speler.
Stopcontact.

•
•

Schuif de OFF•POWER•ON-knop in de OFF-positie.

Als u de batterij wilt opladen, sluit dan de meegeleverde
netspanningsadapter aan op:
• DC IN-aansluiting van de speler.
• Stopcontact.
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1

U kunt de batterij ook tijdens het afspelen opladen.

2

1

Om de batterij snel op te laden, doet u het volgende:

Schakel de speler uit voordat u deze aansluit op een TV.

4
5

3

2

1

VIDEO IN

L

R

Zoek de AV-ingangsbron van uw TV (raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie).

Schakel de speler en uw TV in.
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Sluit de AV-kabel aan op de aansluitingen met dezelfde kleur:
• de gele kabel hoort bij de videoaansluiting
• de rode/witte kabel hoort bij de audioaansluitingen.

Sluit een AV-kabel (niet meegeleverd) aan op:
• de audio-/videoaansluitingen van uw TV.
• de audio-/videoaansluitingen van de AV-adapterkabel.

Steek de meegeleverde AV-adapterkabel in de AV OUT-aansluiting
van deze speler.

Een AV-kabel gebruiken

U kunt de speler aansluiten op uw TV zodat u kunt genieten van Blu-ray-ﬁlms.

•

Let op

Een TV aansluiten
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Zoek de HDMI-ingangsbron van uw TV (raadpleeg de
gebruikershandleiding van uw TV voor meer informatie).

Schakel de speler en uw TV in.

Sluit een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aan op:
de HDMI-aansluiting van deze speler.
de HDMI-aansluiting van uw TV.

•
•
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2
3

1

Een HDMI-kabel gebruiken

Voor gebruik van de batterijschakelaar schuift u de schakelaar
OFF•POWER•ON naar de stand ON.

» De

-indicator gaat (groen) branden.

Om de speler in te schakelen, drukt u op POWER op de speler.

•
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U kunt op de afstandsbediening ook drie seconden ingedrukt
houden en deze knop vervolgens loslaten.

Als u de speler naar stand-by wilt schakelen, druk dan op POWER op de speler.

1

Voor normaal gebruik:

1

Voor het eerste gebruik:

Inschakelen

4 De draagbare Blu-ray Disc-speler
gebruiken
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-indicator gaat uit.

Als u de speler een langere periode niet gebruikt, schuift u de schakelaar
OFF•POWER•ON naar de stand OFF om batterijvermogen te besparen.

Opmerking

De

op de speler om de klep van het discstation te

Sluit de klep van het discstation.
» De speler begint automatisch af te spelen.

Plaats een disc in de lade met het etiket naar boven.

Druk op de knop
openen.

Risico op schade aan de speler! Verplaats het apparaat nooit tijdens het afspelen.
Plaats alleen discs in het discstation.
Kijk nooit recht in de laserstraal in de speler.
Speel discs niet af in combinatie met accessoires zoals stabilisatieringen of
beschermingsvellen.
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3

2

1

•
•
•
•

Let op

Een disc afspelen

•

•

3

2

1

-aansluiting (USB).

Als u muziekbestanden wilt zoeken, ga dan naar [muziek].
Als u videobestanden wilt zoeken, ga dan naar [video].
Als u fotobestanden wilt zoeken, ga dan naar [foto’s].
Als u door mediabestanden wilt bladeren in de mapstructuur, ga
dan naar [mappen].

work

fonts

video

music
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Druk op
om een mediabestand te selecteren en druk op
OK om af te spelen.

»
»
»
»

picture

video

music

folders

picture

Druk op en selecteer [Door USB bladeren].
» De bestandsbrowser wordt weergegeven.

Sluit het USB-opslagapparaat aan op de

Als u foto-, muziek- en videobestanden vanaf een USB-opslagapparaat wilt
afspelen:

Mediabestanden via USB afspelen

Ne d e rland s

/
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OK

Gekleurde
knoppen

DISC
MENU/POP-UP
MENU
TOP MENU

AUDIO
SUBTITLE

/

Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens het
afspelen.

Hiermee geeft u het hoofdmenu van een videodisc
weer.
Hiermee selecteert u taken of opties voor Blu-ray
Discs.
Hiermee navigeert u door het menu.
om een foto rechtsom of linksom te
Druk op
draaien tijdens een diapresentatie.
Hiermee bevestigt u een selectie of invoer.
Hiermee keert u terug naar een vorig menu.

Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of
het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
Hiermee spoelt u vooruit of terug.
Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid
te wijzigen.
Hiermee selecteert u een audiotaal.
Hiermee kunt u de taal van de ondertiteling
selecteren.
Hiermee opent of sluit u het discmenu.

Hiermee pauzeert u het afspelen.
Druk herhaaldelijk op deze knop om langzaam, per
frame, af te spelen.
Hiermee stopt u het afspelen.

Actie
Hiermee start of hervat u het afspelen.
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Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens het afspelen van een
video.
• [Audiotaal]: hiermee selecteert u een audiotaal.
• [Ondertiteltaal]: hiermee selecteert u een ondertitelingstaal.
• [Ondertitels verschuiven]: hiermee wijzigt u de positie van de
om de positie van de
ondertiteling op het scherm. Druk op
ondertiteling te wijzigen.
• [Info]: hiermee geeft u afspeelinformatie weer.
• [Tekenset]: hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling
ondersteunt (alleen voor DivX-video’s).
• [Zoeken op tijd]: hiermee gaat u naar een speciﬁeke tijd via de
numerieke knoppen op de afstandsbediening.
• [2e audiotaal]: hiermee selecteert u de tweede audiotaal (alleen
voor Blu-ray Discs die BonusView ondersteunen).
• [2e ondertiteltaal]: hiermee selecteert u de tweede
ondertitelingstaal (alleen voor Blu-ray Discs die BonusView
ondersteunen).
• [Titels]: hiermee selecteert u een titel.
• [Hoofdstukken]: hiermee selecteert u een hoofdstuk.
• [Kijkhoeklijst]: hiermee selecteert u een camerahoek.
• [Menu’s]: hiermee opent u een discmenu.

c

b

a

Video-opties

U kunt opties voor de weergave van video’s of foto’s vanaf een disc of een
USB-opslagapparaat speciﬁceren.

Volg de instructies om het afspelen te regelen.

Knop

Opties voor video, audio en afbeeldingen

Basisbediening

Ne d e rland s

Welke video-opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de videobron.

Opmerking

[PIP-selectie]: hiermee geeft u een Picture-in-Picture-venster weer.
[Zoom]: hiermee zoomt u in op een video. Druk op
om in of uit
te zoomen.
[Herhalen]: hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
[A-B herhalen]: hiermee herhaalt u een bepaald gedeelte in een
hoofdstuk voor herhaald afspelen of schakelt u de herhaalmodus uit.
[Beeldinstellingen]: hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde
kleurinstelling.
[LCD instellen]: stel de LCD-scherminstellingen in.
[Conﬁguratie]: open het instellingenmenu.
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Hiermee hebt u toegang tot meer opties tijdens een diapresentatie.
• [+90 draaien]: hiermee draait u een afbeelding 90 graden rechtsom.
• [-90 draaien]: hiermee draait u een afbeelding 90 graden linksom.
• [Zoom]: hiermee zoomt u in op een afbeelding. Druk op
om in
of uit te zoomen.
• [Info]: hiermee geeft u informatie over de afbeelding weer.
• [Duur per dia]: hiermee stelt u een weergave-interval voor een
diapresentatie in.
• [Dia-animatie]: hiermee selecteert u een overgangseffect voor een
diapresentatie.
• [Beeldinstellingen]: hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde
kleurinstelling.
• [Herhalen]: hiermee herhaalt u een geselecteerde map.

c

b

a

Afbeeldingsopties

•

•
•

•

•
•

•
•
[LCD instellen]: stel de LCD-scherminstellingen in.
[Conﬁguratie]: open het instellingenmenu.

Druk herhaaldelijk op
om een afspeeloptie te selecteren.
• De huidige track herhalen.
• Alle tracks op de disc of in de map herhalen.
• Audiotracks in een willekeurige lus afspelen.
• De herhaalmodus uitschakelen.

a

Audio-opties

•
•
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en selecteer [Conﬁguratie].

Selecteer [Geavanc.] > [DivX® VOD-code].

Druk op

Druk op
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[Grieks]

[Cyrillisch]

[CentraalEuropa]

Tekenset
[Standaard]

1

Talen
Engels, Iers, Deens, Ests, Fins, Frans, Duits, Italiaans,
Portugees, Luxemburgs, Noors (Bokmål en Nynorsk),
Spaans, Zweeds, Turks
Pools, Tsjechisch, Slowaaks, Albanees, Hongaars,
Sloveens, Kroatisch, Servisch (Latijns schrift),
Roemeens
Wit-Russisch, Bulgaars, Oekraïens, Macedonisch,
Russisch, Servisch
Grieks

en selecteer [Tekenset].

Druk op SUBTITLE om een taal te selecteren.
• Als de DivX-ondertiteling onjuist is, wijzig dan de tekenset die de
ondertiteling ondersteunt.
• Als u een tekenset wilt selecteren:

DivX-ondertitels

1
2

Registreer deze speler op www.divx.com met behulp van de VOD-code voor
DivX voordat u DivX-video’s koopt en afspeelt op deze speler.
• Als u de DivX VOD-code wilt weergeven:

VOD-code voor DivX

U kunt DivX-video’s van een disc of een USB-opslagapparaat afspelen.

DivX-video’s

5 De draagbare Blu-ray Disc-speler
gebruiken
Sluit deze speler via HDMI aan op een TV om DRM-beveiligde DivX-bestanden af te
spelen vanaf een USB-opslagapparaat.
Om de ondertiteling te kunnen gebruiken, moet u zorgen dat het
ondertitelingsbestand dezelfde naam heeft als het DivX-videobestand. Als het DivXvideobestand bijvoorbeeld ‘ﬁlm.avi’ heet, slaat u het ondertitelingsbestand op als
‘ﬁlm.srt’ of ‘ﬁlm.sub’.
Deze speler kan ondertitelingsbestanden in de volgende indelingen afspelen: .srt,
.sub, .txt, .ssa, en .smi.

Selecteer [2e audiotaal] of [2e ondertiteltaal] en druk op OK.

Selecteer [PIP-selectie] > [PIP] en druk op OK.
» PIP-opties [1]/[2] zijn afhankelijk van de video-inhoud.
» Het tweede videovenster wordt weergegeven.

Druk tijdens het afspelen op .
» Het optiemenu wordt weergegeven.

1

Sluit deze speler aan op
• LAN-poort.
• LAN-poort op een router met internetverbinding.
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U hebt toegang tot de volgende services via internet:
• BD-Live: bekijk onlinebonusmateriaal (van toepassing op Blu-ray
Discs met BD-Live)
• Software bijwerken: werk de software van deze speler bij.
Als u een netwerk wilt instellen:

Een netwerk instellen

3

2

1

Deze functie is alleen van toepassing op Blu-ray Discs die compatibel zijn met
BonusView (ook bekend als Picture-in-Picture).

U kunt speciale inhoud (zoals commentaar) weergeven in een klein venster.

BonusView op Blu-ray

•

•

•

Opmerking

Ne d e rland s

Voer de netwerkinstallatie uit.

Maak uzelf vertrouwd met de netwerkrouter, de mediaserversoftware voor DLNA
en met de principes van netwerken voordat u verbinding maakt met een netwerk.
Lees indien nodig de documentatie bij de netwerkcomponenten. Philips kan niet
aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens.

Sluit een USB-opslagapparaat aan op de
-aansluiting (USB) van
deze speler.
• Een USB-opslagapparaat wordt gebruikt voor het opslaan van
de gedownloade BD-Live-items.

Bereid de internetverbinding voor en stel het netwerk in (zie ‘Een
netwerk instellen’).
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2

1

U hebt toegang tot exclusieve onlineservices, zoals ﬁlmtrailers, games,
beltonen en ander bonusmateriaal.

BD-Live op Blu-ray

•

Let op

1) Druk op en selecteer [Conﬁguratie].
2) Selecteer [Netwerkinstellingen] > [Netwerkinstallatie].
3) Volg de instructies op het scherm om de netwerkinstallatie te
voltooien.

2

Deze functie is alleen van toepassing op Blu-ray Discs met BD-Live.
BD-Live-services variëren per disc en land.
Wanneer u BD-Live gebruikt, worden gegevens op de disc en deze speler door de
contentprovider gebruikt.
Gebruik een USB-opslagapparaat met ten minste 1 GB vrije ruimte om de
gedownloade bestanden op te slaan.

Opmerking

Selecteer in de BD-Live-interface een item dat u wilt openen.

Selecteer het BD-Live-pictogram in het discmenu en druk op OK.
» BD-Live wordt geladen.

Speel een disc met BD-Live af.

en selecteer [Conﬁguratie].

Selecteer [Geavanc.] > [Geheugen wissen].

Druk op

2
3
4

1

.
Selecteer [Aan] onder de opties:
• [EasyLink] > [Aan]
• [One Touch Play] > [Aan]
• [One Touch Standby] > [Aan]

Selecteer [Conﬁguratie]> [EasyLink-instellingen].

Druk op
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Sluit de HDMI CEC-apparaten aan via HDMI en schakel de HDMI
CEC-functie van de TV en andere aangesloten apparaten in (zie de
gebruikershandleiding van de TV of andere apparaten voor details).

Deze speler ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van
het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). Met één enkele
afstandsbediening kunt u EasyLink-compatibele apparaten bedienen die zijn
aangesloten via HDMI.

Philips EasyLink gebruiken

1
2

Als u de gedownloade BD-Live-items wilt verwijderen:

•

•
•
•

5

3
4
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De EasyLink-functie is ingeschakeld.

On

On

One Touch Play

One Touch Standby

On

EasyLink

Philips garandeert geen 100% interoperabiliteit met alle HDMI CEC-apparaten.
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•

Opmerking

One Touch Play
Wanneer u een disc op deze speler afspeelt, schakelt de aangesloten
HDMI CEC-TV automatisch naar het HDMI-ingangskanaal.
One Touch Standby
Wanneer een aangesloten apparaat (bijvoorbeeld een TV) met de eigen
afstandsbediening in de stand-bymodus wordt gezet, wordt deze speler
automatisch in de stand-bymodus gezet.

•

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

On

1080p
HDMI Video
HDMI Deep Color

16:9 Widescreen

TV Display

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

On

1080p
HDMI Video
HDMI Deep Color

16:9 Widescreen

TV Display

Menuopties die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.
Druk op om terug te gaan naar het vorige menu.
Als u het menu wilt afsluiten, drukt u op .

Opmerking

Beeld

•
•
•

c

b

a
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U kunt de instellingen van deze speler wijzigen in het instellingenmenu.

6 Instellingen wijzigen
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HDMI Audio

Auto

Auto

Off

Neo 6

Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.
De nachtmodus is alleen beschikbaar voor Dolby-gecodeerde DVD’s en Blu-ray
Discs.
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•
•

Opmerking

[HDMI-audio]: hiermee stelt u een HDMI-audio-indeling in als deze speler is
aangesloten via HDMI.

[Neo 6]: Een Surround Sound-effect in- of uitschakelen. Dit effect wordt
geconverteerd van 2.0-kanaals audio.

[Nachtmodus]: hiermee brengt u harde en zachte geluiden op hetzelfde
niveau. Schakel deze functie in als u bijvoorbeeld ‘s nachts ﬁlms bij een laag
volume wilt bekijken.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Night Mode

Voor HDMI-instellingen moet deze speler via HDMI aangesloten zijn op uw TV.
Voor de Composite-aansluiting (via de AV OUT-aansluiting) selecteert u onder
[HDMI-video] een beeldresolutie van 480i/576i of 480p/576p om video-uitvoer
mogelijk te maken.

Geluid

•
•

Opmerking

[HDMI Deep Color]: hiermee geeft u kleuren in meer kleurschakeringen en
-tinten weer als de videobeelden in de modus Deep Color zijn opgenomen
en de TV deze functie ondersteunt.

[HDMI-video]: hiermee selecteert u een HDMI-videoresolutie.

[TV-scherm]: hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op uw TV-scherm past.
View Network Settings

Network Installation

VCD PBC

Change Password

Screen Saver

Parental Control

Disc Menu

On

On

Off

Chinese (CHI)

English (ENG)

English (ENG)

Audio
Subtitle

English

Menu Language
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[Oudercontrole]: hiermee stelt u het beveiligingsniveau van een disc in.
Beperkt het afspelen van een disc voor kinderen. Deze discs moeten zijn
opgenomen met een beveiligingsniveau.

[Discmenu]: hiermee selecteert u een menutaal voor een videodisc.

[Ondertiteling]: hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor video.

[Audio]: hiermee selecteert u een audiotaal voor video.

[Menutaal]: hiermee selecteert u een taal voor het schermmenu.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Voorkeur

[Netwerkinstellingen weergeven]: hiermee geeft u de huidige netwerkstatus
weer.

[Netwerkinstallatie]: start netwerkinstallatie om de speler op het netwerk
aan te sluiten.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Netwerk
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Voer ‘0000’ in om de opties voor de beveiligingsniveaus weer te geven. Als u alle
discs wilt afspelen zonder leeftijdsclassiﬁcering, selecteer dan niveau ‘8’.

Als uw gewenste taal niet beschikbaar is voor de disc-, audio- of ondertitelingstaal,
kunt u [Overig] selecteren in het menu en de 4-cijferige taalcode invoeren die u
achter in deze gebruikershandleiding vindt.
Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, gebruikt deze speler de
standaardtaal van de disc.

Restore default setting

Version Info.

DivX® VOD Code

Clear memory

Software Update

BD-Live Security

Off
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[BD-Live-beveiliging]: hiermee beperkt u toegang tot BD-Live of staat u
toegang tot BD-Live toe (alleen voor niet-commerciële, door gebruikers
gemaakte BD-Live-discs).

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

Geavanceerde opties

•

•

Opmerking

[Sleeptimer]: hiermee kunt u een tijd instellen waarna deze speler
overschakelt naar de stand-bymodus.

[VCD PBC]: hiermee geeft u het inhoudsmenu op VCD- en SVCD-discs
weer of slaat u dit menu over.

[Wachtwoord wijzigen]: hiermee stelt u een wachtwoord voor het afspelen
van een beveiligde disc in. Voer ‘0000’ in als u geen wachtwoord hebt of als u
het wachtwoord niet meer weet.

[Schermbeveiliging]: hiermee schakelt u de schermbeveiliging in of uit. Als
deze is ingeschakeld, wordt de schermbeveiliging na 10 minuten inactiviteit
geactiveerd (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).

•

Opmerking

Screen

Hue

Colour

Contrast

Brightness

Full Screen

0

17

15
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[Scherm]: hiermee stelt u de beeldverhouding van het LCD-scherm in.

[Kleurschakering]: hiermee stelt u de tint van het LCD-scherm in.

[Kleur]: hiermee stelt u het verzadigingsniveau van het LCD-scherm in.

[Contrast]: hiermee stelt u het contrast van het LCD-scherm in.

[Helderheid]: hiermee stelt u de helderheid van het LCD-scherm in.

LCD Setup

Advanced

Preference

EasyLink Setup

Network Setup

Audio Setup

Video Setup

20

U kunt internettoegang op commercieel verkrijgbare Blu-ray Discs niet beperken.
Registreer deze speler op www.divx.com met behulp van de VOD-code voor DivX
voordat u DivX-video’s koopt en afspeelt op deze speler.
U kunt de instellingen voor het kinderslot niet terugzetten naar de standaardwaarde.

LCD-scherm

•

•
•

Opmerking

[Standaardwaarden herstellen]: hiermee herstelt u de fabrieksinstellingen van
de speler.

[Versie-informatie]: hiermee geeft u de softwareversie van deze speler weer.

[DivX® VOD-code]: hiermee geeft u de DivX®-registratiecode ofuitschrijfcode voor deze speler weer.

[Geheugen wissen]: hiermee verwijdert u gedownloade BD-Live-items op
het USB-opslagapparaat.

[Software-update]: hiermee werkt u de software bij via een netwerk of vanaf
een USB-opslagapparaat.

Ne d e rland s

en selecteer [Conﬁguratie].

Selecteer [Geavanc.] > [Versie-informatie] en druk op OK.
» De gegevens over de softwareversie worden weergegeven.

Druk op

Volg de instructies op het scherm om de software bij te werken.

Zoek uw model en klik op ‘Software en drivers’.

en selecteer [Conﬁguratie].

-aansluiting (USB) van

Volg de instructies op het scherm om de software bij te werken.

Selecteer [Geavanc.] > [Software-update]> [USB].
» Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de
update wilt starten.

Druk op

Sluit het USB-opslagapparaat aan op de
deze speler.

Download de software naar een USB-opslagapparaat.
a Pak het gedownloade bestand uit en zorg dat de uitgepakte
map de naam ‘UPG_ALL’ heeft.
b Zet de map ‘UPG_ALL’ in de hoofddirectory.
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6

4
5

3

2

•

De software bijwerken via USB
1 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.

4

» Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de
update wilt starten.

Software via internet bijwerken
1 Verbind de speler met internet (zie ‘Een netwerk instellen’).
2 Druk op en selecteer [Conﬁguratie].
3 Selecteer [Geavanc.] > [Software-update]> [Netwerk].

1
2

Controleer de huidige softwareversie voordat u de software van deze
speler bijwerkt:

7 Software bijwerken
Schakel de speler niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de
software wordt bijgewerkt, omdat de speler dan beschadigd kan raken.

Speciﬁcaties kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving.

Landen
Europa, Verenigd
Koninkrijk
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BD-Video
DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL (Dual
Layer)
VCD/SVCD
Audio-CD, CD-R/CD-RW, MP3-media, WMA-media, JPEGbestanden
DivX Plus HD-media, MKV-media
USB-opslagapparaat
Bestandsformaat
• Video: .avi, .divx, .mp4, .mkv

•
•

•
•

•
•

Blu-ray

B

Afspeelbare media

DVD

Deze speler kan discs met de volgende regiocodes afspelen:

Regiocode

•

Opmerking

8 Specificaties

•

Let op

» Wanneer de update is geïnstalleerd, wordt deze speler automatisch
opnieuw opgestart.
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Audio: .mp3, .wma, .wav
Afbeeldingen: .jpg, .gif, .png

Signaalsysteem: PAL/NTSC
Composite Video-uitgang: 1 Vp-p (75 ohm)
HDMI-uitgang: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
Klasseondersteuning: USB UMS (Mass Storage Class)
Bestandssysteem: FAT16, FAT32
Extra HDD (een draagbare harde schijf ): mogelijk hebt u een
externe voedingsbron nodig.

HDMI-uitvoer
Samplingfrequentie:
• MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
Constante bitsnelheid:
• MP3: 112 kbps - 320 kbps
• WMA: 48 kbps - 192 kbps

298 NL

Speciﬁcaties van de laser
• Lasertype (diode): AlGaInN (BD), AlGaInP (DVD/CD)
• Golﬂengte: 440-410nm (BD), 650-663nm (DVD), 770-800nm (CD)
• Uitgangsvermogen: 20mW (BD), 7mW (DVD), 7mW (CD)

Apparaat
• Voeding: 100 - 240 V~, 50 Hz
• Stroomverbruik: 10 W
• Stroomverbruik in stand-bymodus: < 0,25 W
• Afmetingen: 240 x 200 x 47,2 (mm)
• Nettogewicht: 1,35 kg

•
•
•
•

USB

•

•
•

Audio

•
•
•

Video

•
•

Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van de speler nooit.
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De speler voelt warm aan
• Wanneer de speler gedurende langere tijd in gebruik is, wordt de
buitenkant warm. Dit is normaal.

Geen stroom
•
Zorg ervoor dat beide stekkers van het netsnoer goed zijn
aangesloten.
•
Controleer of het stopcontact of de sigarettenaansteker in de auto
goed werkt.

De knoppen op de speler werken niet.
• Haal de stekker uit het stopcontact, wacht enkele minuten en steek
de stekker dan weer in het stopcontact.

Apparaat

Serienummer ___________________________

Modelnummer __________________________

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en
serienummer van de speler. Het model- en serienummer bevinden zich op de
achterkant van de speler. Noteer de nummers hier:

Als u problemen hebt bij het gebruik van de speler, controleer dan het
volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds
voordoet, registreer de speler dan voor ondersteuning op www.philips.com/
welcome.

Probeer de speler nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie
ongeldig.

•

Waarschuwing

9 Problemen oplossen

Ne d e rland s
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Geen audio-uitvoer van de TV.
• Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van de TV zijn
aangesloten.
• Controleer of de TV naar de juiste bron voor de speler is geschakeld.

Geluid

Vervormd beeld
•
Reinig de disc. Wrijf met een schone, zachte, pluisvrije doek van
binnen naar buiten.
•
Zorg ervoor dat het video-uitvoerformaat van de disc compatibel is
met de TV.
•
Pas het video-uitvoerformaat aan uw TV of programma aan.
•
Voor het maken van uw LCD-scherm werd zeer geavanceerde
technologie toegepast. Er kunnen echter zwarte stipjes en/of heldere
stipjes (rood, blauw, groen) continu zichtbaar zijn op het LCDscherm. Dit is een logisch gevolg van het productieproces en is niet
te wijten aan een storing.

Geen beeld.
• Controleer of de TV naar de juiste bron voor de speler is geschakeld.
Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.
• Controleer of de HDMI-kabel niet defect is. Als de kabel defect is,
vervang deze dan door een nieuwe HDMI-kabel.
• Druk op op de afstandsbediening en vervolgens op “731”
(cijfertoetsen) om het beeld te herstellen. Of wacht 10 seconden
totdat het scherm zich herstelt.
• Als de speler met een HDMI-kabel op een ongeautoriseerd
weergaveapparaat is aangesloten, wordt het audio-/videosignaal
mogelijk niet weergegeven.
De disc speelt geen High Deﬁnition-video af.
• Controleer of de disc High Deﬁnition-video bevat.
• Controleer of de TV High Deﬁnition-video ondersteunt.

Beeld

•

•
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Controleer of het ondertitelingsbestand exact dezelfde naam heeft
als het DivX-videobestand.
Controleer of het ondertitelingsbestand een extensienaam heeft die
door deze speler wordt ondersteund (.srt, .sub, .txt, .ssa of .smi).

DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

Kan geen DivX-videobestanden afspelen.
•
Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.
•
Controleer of de bestandsextensie van het videobestand correct is.
•
Sluit deze speler via HDMI aan op een TV om DRM-beveiligde DivXbestanden af te spelen vanaf een USB-opslagapparaat.

Er kan geen disc worden afgespeeld.
• Reinig de disc.
• Controleer of de disc goed is geplaatst.
• Controleer of deze speler de disc ondersteunt. Zie
‘Productspeciﬁcaties’.
• Controleer of de speler de regiocode van de DVD of BD
ondersteunt.
• Controleer bij DVD±RW en DVD±R of de disc is geﬁnaliseerd.

Afspelen

Controleer of de audiokabels op de audio-ingang van het
audioapparaat zijn aangesloten.
• Schakel het externe audioapparaat naar de correcte audiobron.
Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.
• U hoort mogelijk geen geluid via de HDMI-uitgang als het
aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP of alleen
compatibel is met DVI.

•

Geen audio-uitvoer van de luidsprekers van het externe audioapparaat
(home cinema of versterker).
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De inhoud van een aangesloten USB-opslagapparaat kan niet worden
gelezen.
•
•
•

Zorg ervoor dat de indeling van het USB-opslagapparaat compatibel
is met de speler.
Zorg ervoor dat het bestandssysteem op het USB-opslagapparaat
wordt ondersteund door de speler.
Voor een draagbare harde schijf (HDD): mogelijk hebt u een externe
voedingsbron nodig.

Het symbool voor ‘Geen invoer’ of ‘x’ wordt op de TV weergegeven.
•
De bewerking is niet mogelijk.
De EasyLink-functie werkt niet.
• Controleer of deze speler is aangesloten op de EasyLink-TV van
Philips en of de functie EasyLink is ingeschakeld (zie ‘De Blu-ray Disc/
DVD-speler gebruiken’ > ‘Philips EasyLink gebruiken’).
Ik heb geen toegang tot BD-Live-functies.
• Controleer of deze speler is verbonden met het netwerk (zie ‘De
Blu-ray Disc/DVD-speler gebruiken’ > ‘Een netwerk instellen’).
• Controleer of de netwerkinstallatie is uitgevoerd (zie ‘De Blu-ray
Disc/DVD-speler gebruiken’ > ‘Een netwerk instellen’).
• Controleer of de Blu-ray Disc BD-Live-functies ondersteunt.
• Wis de geheugenopslag (zie ‘Instellingen wijzigen’> ‘Geavanceerde
opties (BD-Live-beveiliging, geheugen wissen...)’).
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Language code
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Avestan
6569
Aymara
6589
Azerhaijani
6590
Bahasa Melayu
7783
Bashkir
6665
Belarusian
6669
Bengali
6678
Bihari
6672
Bislama
6673
Bokmål, Norwegian
7866
Bosanski
6683
Brezhoneg
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Castellano, Español
6983
Catalán
6765
Chamorro
6772
Chechen
6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889
9072
Ё᭛
Chuang; Zhuang
9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash
6786
Corsican
6779
Česky
6783
Dansk
6865
Deutsch
6869
Dzongkha
6890
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Euskara
6985
6976
Faroese
7079
Français
7082
Frysk
7089
Fijian
7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan
7176
Georgian
7565
Gikuyu; Kikuyu
7573
Guarani
7178
Gujarati
7185
Hausa
7265
Herero
7290
Hindi
7273
Hiri Motu
7279
Hrwatski
6779
Ido
7379
Interlingua (International)7365
Interlingue
7365
Inuktitut
7385

Inupiaq
Irish
Íslenska
Italiano
Ivrit
Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz
Komi
Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish
Lao
Latina
Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese
Manx
Maori
Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru
Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali
Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal
Old Bulgarian; Old Slavonic
Oriya
Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali
Panjabi
Persian
Polski
Português

7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084

Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik
Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Türkçe
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu

8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
8381
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
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