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1 Importante

Segurança

Instruções de segurança importantes

a Leia estas instruções.

b Guarde estas instruções.

c Preste atenção a todos os avisos.

d Siga todas as instruções.

e Não use este equipamento próximo à 
água.

f Para limpeza, use apenas um pano seco.

g Não obstrua as aberturas de ventilação. 
Faça a instalação de acordo com as 
instruções do fabricante.

h A instalação não deve ser feita perto 
de fontes de calor, como aquecedores, 
grades de passagem de ar quente, fogões 
ou outros equipamentos (incluindo 
	������	��
����������
	���	��
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	�����������	�
pisado nem comprimido, principalmente 
na parte dos plugues e das tomadas 
����
��	����	��	
�����������������������
as tomadas saem do equipamento.

j ��������������	�����
������������	����
pelo fabricante.

k Use somente o carrinho, suporte, 
�
���!��
	�����
	����	����	���������	�	�
pelo fabricante ou vendida com o 
equipamento. Se usar um carrinho, tome 
cuidado ao movê-lo e ao transportar 
o equipamento para evitar que caiam e 
provoquem acidentes. 

 
l Desconecte o equipamento durante 

tempestades com trovões ou quando não 
for usado por um longo período. 

m "����������
#���������������#�����
�
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quando o equipamento apresenta algum 
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	�	����
ou objetos caídos no interior do 
equipamento, equipamento exposto a 
chuva ou umidade, operação anormal ou 
queda.

n CUIDADO com o uso de pilhas/
baterias – Para evitar vazamentos nas 
pilhas/baterias, o que pode resultar em 
danos pessoais e materiais ou danos ao 
aparelho: 
�
 Instale as pilhas/baterias corretamente, 

conforme os símbolos + e - marcados 
no aparelho. 

�
 Não misture as pilhas/baterias (antigas 
com novas ou de carbono com 
alcalinas, etc.).

�
 Remova as pilhas/baterias quando 
não utilizar o aparelho por um longo 
período.

o O equipamento não deve ser exposto a 
respingos. 

p Não coloque sobre este equipamento 
	�	���������	��	���&)���*��
��+�����!�
�0��������������'���������#��	��	���	����

q Quando o plugue de ALIMENTAÇÃO 
������	����	��
����	�	
��6�������	���
como o dispositivo de desconexão, 
��������������#����#����	
��
��	�����
operável.
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Aviso

 � Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento. 
 � ����	
!�"���#��
���$��	
�	��
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�#���	����%
 � Nunca coloque este equipamento sobre outro 

aparelho elétrico.
 � Mantenha o equipamento distante da luz solar direta, 

fogo exposto ou calor. 
 � &
��
�!'����*
	
��	�	
��
	!����	���
��
�


	�	�	���
�����
��	�
��
��
!��	!
��
:���!
	�����
�	�	

desconectar o equipamento da rede elétrica.

Como ouvir música com segurança
Ouça a um volume moderado.
�
 O uso de fones de ouvido com volume 

alto pode prejudicar sua audição. Este 
produto pode emitir sons em faixas de 
decibéis que podem causar perda de 
audição em pessoas, mesmo que expostas 
por menos de 1 minuto. As faixas de 
decibéis mais altas são oferecidas para 
pessoas que apresentam perda auditiva.

�
 É muito fácil se enganar com o volume do 
som ideal. Ao longo do tempo, o "nível de 
conforto" da audição se adapta a volumes 
mais altos. Portanto, após ouvir músicas 
por um período prolongado, o volume 
que parece "normal" pode, na verdade, ser 
alto e prejudicial à audição. Para que isso 
não ocorra, ajuste o volume para um nível 
seguro antes que sua audição se adapte e 
mantenha-o assim.

Para estabelecer um nível de volume seguro:
�
 Ajuste o controle de volume para um nível 

baixo. 
�
 Aumente lentamente o som até ouvi-lo de 

maneira confortável e clara, sem distorção.
Ouvir músicas por períodos prolongados:
�
 A exposição prolongada ao som, mesmo 

em níveis normalmente "seguros", também 
pode causar perda auditiva.

�
 �����#��<��
��
��	�
�����!	�	����
�

equipamento e faça pausas frequentes.

Observe as seguintes diretrizes ao usar os 
fones de ouvido.

�
 Ouça com volume moderado e por 
períodos razoáveis de tempo.

�
 Tome cuidado para não aumentar o 
volume à medida que sua audição for se 
adaptando.

�
 Não aumente o volume de modo que não 
consiga ouvir as pessoas ao seu redor.

�
 Você deve tomar cuidado ou interromper 
temporariamente o uso em situações de 
perigo em potencial. 

Aviso
=�	!#���
	!��	���
��
������	���
:��	
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dispositivo sem a aprovação expressa da Philips 
Consumer Lifestyle poderá anular a autoridade 
do usuário para operar o equipamento.

Descarte do produto e de pilhas 
antigas

  
Seu produto foi projetado e fabricado com 
materiais e componentes de alta qualidade, que 
podem ser reciclados e reutilizados.
Nunca descarte o seu produto junto com 
outros tipos de lixos domésticos. Procure 
informar-se a respeito das regras locais 
de coleta seletiva de produtos elétricos e 
eletrônicos e de pilhas/baterias. O descarte 
correto desses produtos ajuda a prevenir 
conseqüências potencialmente negativas para o 
meio ambiente e para a saúde humana.
Seu produto contém pilhas/baterias que não 
podem ser descartadas com o lixo doméstico 
convencional. 
Procure informar-se a respeito das regras locais 
de coleta seletiva de pilhas/baterias. O descarte 
correto de pilhas/baterias ajuda a prevenir 
conseqüências potencialmente negativas para o 
meio ambiente e para a saúde humana.
Visite www.recycle.philips.com para obter mais 
informações sobre o centro de reciclagem mais 
próximo.
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Informações ambientais
Todas as embalagens desnecessárias foram 
eliminadas. Procuramos facilitar a separação 
do material da embalagem em três categorias: 
papelão (caixa), espuma de poliestireno 
(proteção) e polietileno (sacos, folhas 
protetoras de espuma). 
O seu sistema consiste em materiais que 
poderão ser reciclados e reutilizados se forem 
desmontados por uma empresa especializada. 
Observe a legislação local referente ao 
descarte de material de embalagem, baterias 
descarregadas e equipamentos antigos.
A gravação e a reprodução de materiais 
requerem consentimento. Consulte a Lei de 
Direitos Autorais de 1956 e as Leis de Proteção 
ao Artista de 1958 a 1972.

 
A criação de cópias não autorizadas de 
materiais protegidos contra cópia, incluindo 
programas de computador, arquivos, 
transmissões e gravações sonoras, pode 
representar uma violação a direitos autorais e 
constitui um crime. Este equipamento não deve 
ser usado para tais propósitos. 

 
'DVD Video' é marca comercial da DVD 
Format/Logo Licensing Corporation.

 
Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. 
Dolby e o símbolo de "D Duplo" são marcas 
comerciais da Dolby Laboratories.
Este aparelho inclui este rótulo:

 

Nota

 � A plaqueta de tipo está na parte inferior do aparelho.
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2 DVD 
Soundmachine

Parabéns pela aquisição e seja bem-vindo à 
Philips! Para aproveitar todos os benefícios 
oferecidos pelo suporte da Philips, registre seu 
produto no site www.philips.com/welcome.

Introdução
Com este aparelho, você pode curtir :
�
 Vídeos de DVDs/VCDs/SVCDs ou de 

dispositivos USB.
�
 O áudio de discos, rádio ou dispositivos 

USB.
�
 As imagens de discos Kodak/JPEG ou 

dispositivos USB. 
O aparelho suporta os seguintes formatos de 
mídia:

 
Código de região
Este player reproduz discos com o seguinte 
código de região.

Código de região 
do DVD

Países

 América Latina

  

Recordable

ReWritable

Conteúdo da caixa
H����#��
�
������#��
�
����Q��
�	

embalagem:
�
 Unidade principal
�
 Controle remoto
�
 Cabo de alimentação
�
 Conversor de pino redondo para terminal 

achatado
�
 Cabo AV composto
�
 Manual do usuário 
�
 Guia de início rápido

Visão geral da unidade 
principal

 
a LIFT TO OPEN

�
 Abre/fecha o compartimento de disco. 

b TUNING
�
 Sintoniza estações de rádio.

c SUBTITLE
�
 Seleciona um idioma de legenda. 

d VOLUME
�
 Ajusta o volume.

AZ5740

SUBTITLE

FM
USB
DISC

l

h
g

i
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e
f
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k

m

o

n

q

p
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e AUDIO
�
 Para DVD, seleciona um idioma de 

áudio. 
�
 Para VCD/SVCD, seleciona um canal 

de áudio

f Display
�
 Exibe o status atual.

g 
�
 Entrada para dispositivo USB de 

armazenamento.

h MODE
�
 Seleciona um modo de reprodução.

i 
�
 Interrompe a reprodução.

j 
�
 Interrompe ou inicia a reprodução.
SEARCH  / 
�
 Pula para a faixa, o título ou o arquivo 

anterior/seguinte.
�
 Pesquisa em uma faixa/disco/USB. 
ALBUM  / 
�
 Pula para o álbum anterior/seguinte.

k IR
�
 O sensor do controle remoto.

l Seletor de fonte
�
 Deslize para desligar a unidade ou 

selecionar uma fonte.

m 
�
 Entrada para fone de ouvido com 

plugue de 3,5mm.

n Seletor de voltagem
�
 Seleciona uma tensão diferente.

o AC MAINS
�
 Entrada para o cabo de alimentação.

p AV OUT
�
 Transmite os sinais de áudio e vídeo 

para um dispositivo conectado.

q Antena FM
�
 Melhora a recepção de FM.

Visão geral do controle 
remoto

 
a MUTE

�
 Silencia ou restaura o volume.

b "���	������
���
�
 Seleciona uma faixa/título/arquivo 

diretamente.
�
 Insere a senha.

c ALBUM +/-
�
 Pula para o álbum anterior/seguinte. 

d  /  /  / 
�
 Navega pelo menu.
�
 Para discos JPEG, gira a imagem.
�
 Desloca uma imagem ampliada para 

cima/baixo/direita/esquerda.
�
 Para DVD/MP3/VCD/SVCD/CD, 

pressione  /  para retroceder ou 
avançar.

e  / 
�
 Pula para a faixa, o título ou o arquivo 

anterior/seguinte.

f PAUSE 

v

t

r

p

u

s

q

o
n

m

f

g
h
i

k
l

a

b

c

d

e

j
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�
 Pausa ou retoma a reprodução. 

g AUDIO
�
 Para DVD, seleciona um idioma de 

áudio. 
�
 Para VCD/SVCD, seleciona um canal 

de áudio.

h GOTO
�
 Para DVD/SVCD/VCD, vai para o 

título, capítulo ou hora desejada. 
�
 Para CD/MP3, vai para o álbum/faixa 

desejada. 

i PROG
�
 Programa faixas.

j SHUFFLE
�
 Reproduz aleatoriamente. 

k DISPLAY
�
 Exibe o status atual. 
�
 Para imagens, seleciona o modo de 

apresentação de slides. 

l SYSTEM MENU
�
 Acessa/sai do menu do sistema. 

m DISC MENU
�
 Para DVD, exibe o menu raiz.
�
 Para VCD/SVCD, ativa ou desativa o 

recurso PBC (controle de reprodução).

n RETURNTITLE 
�
 Retorna ao menu anterior.

o REPEAT
�
 Seleciona um modo de repetição.

p REPEAT A-B
�
 W�����
��	
�����
��������	
��
��	


faixa/disco.

q ANGLE
�
 Seleciona um ângulo de visão 

disponível de um DVD.

r SUBTITLE
�
 Seleciona um idioma de legenda.

s 
�
 Inicia a reprodução.

t 
�
 Interrompe a reprodução.

u OK
�
 ������	
��	
��!����%

v ZOOM+/-
�
 Ampliar ou reduzir uma foto.
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3 Primeiros 
passos

Cuidado

 � O uso de controles ou ajustes ou o desempenho 
de procedimentos diferentes dos contidos neste 
documento podem resultar em exposição perigosa à 
radiação ou outras operações inseguras.

Siga sempre as instruções contidas neste 
capítulo, respeitando a seqüência.
Ao entrar em contato com a Philips, você 
deverá fornecer os números do modelo e de 
série do produto. Os números do modelo e 
��
�'���
��	�
!��	!�X	���
�	
�	��
��:�����
��

produto. Escreva os números aqui: 
Nº do modelo 
__________________________
Nº de série ___________________________

Instalar pilhas do controle 
remoto

Cuidado

 � Risco de explosão! Mantenha a bateria distante do 
calor, luz do sol ou fogo. Nunca incinere a bateria.

 � Risco de diminuição da vida útil da bateria! Nunca 
misture diferentes marcas ou tipos de bateria.

 � Risco de danos ao produto! Quando o controle 
remoto não for usado por um longo período, remova 
a bateria.

1 Abra o compartimento da bateria.
2 Insira duas pilhas AA com a polaridade 

correta (+/-), conforme indicado.

3 Feche o compartimento da bateria.

 
Conectar uma TV

1 Conecte o plugue preto do cabo de 
vídeo fornecido à entrada AV OUT dessa 
unidade.

2 Conecte o plugue amarelo à entrada de 
vídeo da TV. 

3 Conecte o plugue vermelho à saída de 
áudio indicada como "R" (canal de entrada 
da direita). 

4 Conecte o plugue branco à saída de áudio 
indicada como "L" (canal de entrada da 
esquerda).

 

3

1

2

L RVIDEO
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=����	
�>�
��������
��	
Cuidado

 � W����
��
�	���
	�
������[
H����#��
��
	
�����
�	

fonte de alimentação corresponde à tensão impressa 
na parte inferior da unidade.

 � A plaqueta de tipo está na parte inferior da unidade 
principal.

 � \���
��
�����	�
�
�	"�
��
������	
�\*
�����#��
��

todas as outras conexões foram realizadas.

1 Alterne o seletor de tensão localizado na 
parte posterior do aparelho para a posição 
correspondente à tensão da rede elétrica 
local.

2 Conecte o cabo de alimentação:
�
 à unidade principal.
�
 à tomada na parede.

 
Ligar
Mova o seletor de fonte na unidade principal 
para DISC/USB/FM. 

Desligar
Mova o seletor de fonte na unidade principal 
para OFF.

Localizar o canal de exibição

1 Mova o seletor de fonte para DISC.
2 Ligue a TV e sintonize-a no canal de 

entrada de vídeo (Video In) seguindo um 
destes procedimentos:
�
 Vá para o canal mais baixo da TV, 

pressione o botão de seleção de canais 
para baixo até aparecer a tela azul.

�
 Pressione o botão da origem várias 
vezes no controle remoto da TV. 

Dica

 � O canal de entrada de vídeo (Video In) está entre 
os canais mais baixos e mais altos e pode chamar-se 
FRONT, A/V IN, VIDEO etc. Consulte o manual da TV 
para saber como selecionar a entrada correta.

Selecione o sistema de 
TV que corresponda à TV 
conectada
Este aparelho de DVD é compatível com 
NTSC e PAL. Para a reprodução de um disco 
de DVD neste DVD Soundmachine, os sistemas 
de cores da TV e do aparelho de DVD devem 
ser iguais.
1 Pressione SYSTEM MENU. 
2 Selecione [SYSTEM SETUP] >[TV 

SYSTEM] e pressione .
3 Pressione  /  para selecionar uma das 

opções abaixo e pressione OK. 

[NTSC] Para TV com sistema de cores 
NTSC.

[PAL] Para TV com sistema de cores 
PAL.

[AUTO] Para TV com vários sistemas de 
cores.

4 Pressione SYSTEM MENU para sair. 
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Alterar o idioma do menu do 
sistema

1 Pressione SYSTEM MENU.
2 Pressione  /  para selecionar a página 

[LANGUAGE SETUP] e pressione .
3 Pressione as teclas  /  para destacar 

uma das opções abaixo e pressione .
�
 [OSD LANGUAGE] (Idioma na tela): 

seleciona um idioma para o menu na 
tela.

�
 [MENU LANG]: seleciona o idioma do 
menu do disco.

4 Pressione as teclas  /  para selecionar 
um idioma e pressione OK.

5 Pressione SYSTEM MENU para sair do 
menu.

Nota

 � Dependendo do DVD ou VIDEO CD, algumas 
operações podem ser diferentes ou ter restrições.

 � A exibição do ícone "INVALID KEY" na tela da 
`H
#�	���
��
��������	
��
"���
�������	
#��
	

função não está disponível no disco atual ou naquele 
momento.
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4 PLAY

Reproduzir um disco

1 Mova o seletor de fonte na unidade 
principal para DISC.

2 Levante para abrir o compartimento de 
disco.

3 Insira um disco com o lado impresso 
voltado para cima e feche o 
compartimento.

4 Pressione  para iniciar a reprodução.
�
 Para pausar/reiniciar a reprodução, 

pressione PAUSE .
�
 Para interromper a reprodução, 

pressione .
�
 Para pular para uma faixa, pressione 

 / .
�
 Para pesquisar em uma faixa/disco, 

pressione e segure  /  e solte para 
retornar à reprodução normal.

Usar o menu do disco
Quando você insere um disco (S)VCD, um 
menu é exibido na tela da TV.
Para acessar o menu ou sair dele 
manualmente:
1 Pressione DISC MENU.
Para VCDs com o recurso de Playback 
=��
���*�?=!�=��
�������
��
��������@�
somente versão 2.0:
Com o recurso PBC, você pode reproduzir o 
VCD interativamente de acordo com a tela de 
menu.
1 Durante a reprodução, pressione DISC 

MENU para ativar/desativar o PBC.
 » Quando o PBC é ativado, a tela de 

menu é exibida.
 » Quando o PBC é desativado, a 

reprodução normal é retomada.

�
 Para retornar ao menu anterior, 
pressione RETURN.

Para DVD
1 Durante a reprodução, pressione DISC 

MENU para retornar ao menu do disco.
 » Se o disco/título atual possuir um 

menu, ele será exibido na tela. Caso 
contrário, o menu do disco será 
exibido.

2 Pressione  /  /  /  para selecionar o 
título ou capítulo desejado e pressione  
ou OK para iniciar a reprodução.

Selecionar um idioma de áudio
Você pode selecionar um idioma de áudio 
em DVDs com múltiplas faixas ou VCDs com 
múltiplos canais de áudio.
1 Durante a reprodução, pressione várias 

vezes AUDIO para selecionar um idioma 
de áudio para o DVD ou o canal de áudio 
para o VCD/SVDC.

Dica

 � Se o canal de áudio selecionado não estiver disponível, 
o canal de áudio padrão será usado.

Selecionar um idioma de legenda
Você pode selecionar um idioma de legenda 
somente em DVDs.
�
 Durante a reprodução, pressione 

SUBTITLE várias vezes para selecionar um 
idioma de legenda.
 » O recurso depende do disco.
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Reproduzir em um 
dispositivo USB

Nota

 � {	�	
���
�������X���*
�����#��
��
��
:���	��
���

arquivos de áudio do dispositivo USB são compatíveis. 
(Consulte "Informações sobre reprodução USB")

1 Abra a tampa da entrada USB.
2 Conecte o dispositivo USB à entrada .
3 Mova o seletor de fonte para USB.
4 Pressione  para iniciar a reprodução.

�
 Para pausar/reiniciar a reprodução, 
pressione PAUSE .

�
 Para interromper a reprodução, 
pressione .

�
 Para pesquisar em um arquivo de 
áudio, pressione e segure  /  e solte 
para retornar à reprodução normal.

Ouvir uma estação de rádio
Dica

 � Posicione a antena o mais distante possível de TVs, 
videocassetes ou outras fontes de radiação.

 � Para obter a melhor recepção, distenda totalmente a 
antena e ajuste a posição.

1 Mova o seletor de fonte na unidade 
principal para FM.

2 Gire TUNING para sintonizar uma 
estação de rádio.
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5 Opções de 
reprodução

Ajustar volume
Durante a reprodução, gire VOLUME para 
aumentar/diminuir o volume.

Silenciar o som
Durante a reprodução, pressione MUTE para 
silenciar/ativar o som.

Selecionar modo de repetição
Durante a reprodução, pressione REPEAT 
várias vezes para selecionar diferentes modos 
de repetição. 
�	
	�
�����
���	������������'��	
1 Durante a reprodução, pressione REPEAT 

A-B no ponto inicial. 
2 Pressione REPEAT A-B novamente no 

����
��	!%
 » A seção selecionada é reproduzida 

repetidamente.
�
 Para retomar a reprodução, pressione 

REPEAT A-B novamente.

Dica

 � \�
������
\
�
|
�}
�����
���
������	�
�����
�	

mesma faixa.

Pesquisar pelo tempo ou pelo 
número de capítulo/faixa

1 Durante a reprodução do vídeo/áudio, 
pressione GOTO até que um campo de 
hora ou de faixa seja exibido.
�
 No campo de hora, digite o ponto de 

início em horas, minutos e segundos.
�
 No campo de faixa, digite o número 

da faixa. 
 » A reprodução é iniciada 

automaticamente no ponto 
selecionado.

Exibir informações de 
reprodução
Durante a reprodução, pressione DISPLAY 
várias vezes.

Visualizar imagens

1 Durante a reprodução, pressione .
 » A reprodução será interrompida, e o 

conteúdo na pasta atual será exibido.

2 Pressione  /  para selecionar uma 
imagem que você deseja visualizar.

Ampliar/reduzir a imagem

1 Durante a reprodução de vídeo, pressione 
ZOOM+/- várias vezes para ampliar/
reduzir a imagem.
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Girar imagem

1 Durante a reprodução, pressione  / 
 para inverter a imagem vertical ou 

horizontalmente. 
2 Pressione  /  para girar a imagem no 

sentido anti-horário ou horário.

Alterar o canal de áudio
Durante a reprodução, pressione várias vezes 
AUDIO para selecionar um canal de áudio 
disponível.

�
 Mono esquerdo
�
 Mono direito
�
 Estéreo
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6 Ajustar 
configurações

Para otimizar a experiência de reprodução, use 
SYSTEM MENU
�	�	
	~��	�
	�
�������	����%
1 Pressione SYSTEM MENU. 

 » O menu do sistema é exibido.

2 Pressione  /  ou  /  para navegar 
pelo menu e pressione  para selecionar 
uma opção. 

3 Pressione OK
�	�	
������	�%
4 Pressione RETURN para retornar ao nível 

anterior do menu.
5 Pressione SYSTEM MENU para sair.

Dica

 � Alguns dos recursos nas opções do menu do sistema 
são descritas em "Introdução".

=����
	
�������	
Na página [SYSTEM SETUP]*
����
����
������

as seguintes opções:
[SCREEN SAVER]
Ative ou desative o modo de proteção de tela. 
Esta opção ajuda a proteger a tela da TV contra 
danos causados por superexposição a uma 
imagem estática por um longo período. 

�
 [ON]
<
�������	
	
�������
��
�!	

para que seja exibida depois de 10 
minutos de inatividade (por exemplo, 
no modo de pausa ou de parada).

�
 [OFF]- desativa o modo de proteção 
de tela.

[PICTURE MUSIC]
Para ligar/desligar a música de fundo. 

�
 [ON] - seleciona uma faixa 
primeiramente e, em seguida, seleciona 

uma imagem. A imagem é exibida com 
música de fundo. 

�
 [OFF] - a imagem é exibida sem 
música de fundo. 

[SLIDE TIME]
����	
�
�����	!�
��
����
����
	�
��	�

imagens sequenciais em uma apresentação de 
slides. 
[PASSWORD]
Você pode alterar o código de quatro dígitos 
usado como senha.
1 Use as teclas numéricas (0-9) para digitar 

seu código de quatro dígitos atual e, em 
seguida, pressione OK.
A senha fornecida por padrão é 0000.

2 Pressione  e insira a nova senha de 
quatro dígitos.

3 Pressione OK
�	�	
������	�%

Nota

 � ��
��#�����
	
���$	*
�����	
������
	���
��
������
��	

nova.

[RATING]
Restringe o acesso a discos inapropriados para 
crianças. Discos desse tipo devem ser gravados 
���
�!	�����	����%
1 Vá para [PASSWORD] para inserir a 

senha.
2 Vá para [RATING] e pressione .
3 ��!������
��
����!
��
�!	�����	���
�


pressione OK.
4 Pressione os botões numéricos (0-9) para 

inserir a senha.
X+����	������	���	�����	���

[1 KID 
SAFE]

Material para crianças; 
recomendado especialmente para 
crianças e telespectadores de 
todas as idades.

[2 G] Público geral; recomendado como 
aceitável para espectadores de 
todas as idades.
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[3 PG] Recomenda-se orientação dos 
pais.

[4 PG13] Material inadequado para crianças 
com menos de 13 anos.

[5 PG-R] Recomenda-se que os pais 
restrinjam a exibição para 
menores de 17 anos.

[6 R] Restrito. Recomenda-se que 
��
�	��
�������
��
�!$��
���

menos de 17 anos.

[7 NC-
17]

Impróprio para menores de 17 
anos; exibição não recomendada 
para menores de 17 anos.

[8 
ADULT]

Material para adultos somente; 
visto somente por adultos devido 
a cenas de sexo, violência ou 
linguagem imprópria.

Nota

 � ������
���
�!	�����	���
	���	
��
����!
�������
��

[RATING] requerem uma senha para reprodução.

 � \�
�!	�����	����
�	��	�
��
	�����
���
�
�	��%
{	�	

permitir a reprodução de todos os discos, selecione [8 
ADULT].

 � \!����
������
	������	�
	
�!	�����	���
�������	*
�	�

���
���
��	�	���
���
�!	�����	����%
���	
:�����
���

tem efeito nesses discos.

[DEFAULT]
W��	��	
��	�
	�
�������	����
�	����
��

	�	��!$�*
�����
	
���$	
�
	�
�������	����
��

pais.

=����
	������������	
Na página [LANGUAGE SETUP], você pode 
������
	�
��������
�������
[OSD LANGUAGE]
Seleciona o idioma a ser exibido no display do 
aparelho.
  

[MENU LANG]
Seleciona o idioma preferido para menu do 
disco.

=����
	�������&����
Na página [AUDIO SETUP]*
����
����
������

as seguintes opções:
[DOWNMIX]
��	
�����
'
�	�	
	
�������	���
���
	!�<
:	!	���
�
�}
����
���
�������	�	
��
����

de disco.

�
 [LT/RT]: Selecione esta opção se seu 
aparelho de DVD estiver conectado a 
��
��������	���
��!"�
{��
�����%


�
 [STEREO]: Selecione esta opção 
quando houver saída de som somente 
dos dois alto-falantes frontais.

[NIGHT MODE]
Suavize ruídos altos e aumente o nível de sons 
��	���
�	�	
#��
����
����	
	������
	
�!���
��

DVD com volume baixo, sem incomodar as 
pessoas.

�
 [ON] – ativa a exibição silenciosa à 
noite (apenas para DVDs).

�
 [OFF] – reproduz o som surround 
com faixa dinâmica integral.

[DYNAMIC RANGE]
Selecione a faixa dinâmica de acordo com a 
���	���
��
	������
��������	
��
�Q"!���%
&

alcance variável é FULL, 6/8~2/8 ou OFF. 

[FULL] Áudio com Faixa dinâmica 
totalmente comprimida.

[6/8~2/8] Áudio com Faixa dinâmica 
parcialmente comprimida.

[OFF] Áudio com Faixa dinâmica 
descomprimida.

=����
	�������#'���
Na página [VIDEO SETUP]*
����
����
������

as seguintes opções:
[TV SYSTEM]
\!���
��	
�������	���
������
��
�
�����

não for exibido corretamente. Por padrão, esta 
�������	���
'
����	���!
���
	
�	����	
�	�

TVs do seu país.
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[NTSC] Para TV com sistema de cores 
NTSC.

[PAL] Para TV com sistema de cores PAL.
[AUTO] Para TV compatível com PAL e 

NTSC.

  

[TV TYPE]
O formato da TV determina a proporção 
da imagem exibida com base no tipo de TV 
conectada.

 
[4:3PS](pan 
��	�

Selecione esta opção se tiver 
uma TV convencional e desejar 
que ambas as laterais da imagem 
sejam cortadas ou formatadas 
para se ajustarem à tela da TV.

[4:3LB] 
(letter box)

Se você tem uma TV normal. 
Neste caso, será exibida uma 
imagem larga com faixas pretas 
nas partes superior e inferior da 
tela da TV.

[16:9] 
(wide 
screen)

Se você tem uma TV widescreen.

  

4:3 Letter Box (LB)4:3 Pan Scan (PS) 16:9 (Wide Screen)
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7 Outras funções

Ouvir pelo fone de ouvido

1 Conecte um fone de ouvido à entrada  
do aparelho.
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8 Informações do 
produto

Nota

 � As informações do produto estão sujeitas a alterações 
sem aviso prévio.

X�������	����

Disco
Tipo de laser Semicondutor
Diâmetro do disco 12 cm / 8 cm
Suporte para disco DVD, DVD-RW, 

DVD-R, CD-DA, CD-
R, CD-RW, CD de 
MP3, CD de WMA

DAC de áudio 24 bits / 44,1 kHz
Distorção harmônica 
total

<1%

Resposta em 
freqüência

60 Hz -16 kHz

Relação sinal/ruído >62 dBA

FM
Faixa de sintonia 87,5 - 108 

MHz;
Grade de sintonia 50 kHz
Distorção harmônica total <3%
Relação sinal/ruído >50 dB

Geral
Potência de saída nominal 4W RMS

Fonte de alimentação Entrada: 110 
- 127 V, 220 - 
240 V; 50/60 
Hz

Consumo de energia em 
operação

15 W

Consumo de energia no 
modo de espera

�
�*�
�

Dimensões 
– Unidade principal (L x A 
x P)

401 X 172 X 
243 mm

Peso 2.5 kg

Formatos de disco MP3 
suportados
�
 ISO9660, Joliet
�
 Número máximo de títulos: 512 

(dependendo do tamanho do nome do 
arquivo)

�
 Número máximo de álbuns: 255
�
 Freqüências de amostragem suportadas: 32 

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

taxas de bits variáveis

Informações sobre 
reprodução USB
Dispositivos USB compatíveis:

�
 ���}��	
�	�$
��|
���|
�%�
��
��|

1.1)

�
 {!	����
��
�	�$
��|
���|
�%�
��
��|

1.1)

�
 cartões de memória (é necessário um 
leitor de cartão adicional para que 
funcionem com este aparelho)

Formatos suportados:
�
 USB ou formato de arquivo de 

memória FAT12, FAT16, FAT32 
(tamanho do setor: 512 bytes)
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�
 Taxa de bits de MP3 (taxa de dados): 
32 a 320 Kbps e taxas de bits variáveis

�
 WMA v9 ou anterior
�
 Aninhamento de diretórios até o 

máximo de 8 níveis
�
 Número de álbuns/pastas: máximo 99
�
 Número de faixas/títulos: máximo 999
�
 ID3 Tag v2.0 ou posterior
�
 Nome do arquivo em Unicode UTF8 

(tamanho máximo: 128 bytes)
Formatos não suportados:

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

�
 Os formatos de arquivo não 
suportados são ignorados. Por 
exemplo, documentos do Word (.doc) 
ou arquivos MP3 com extensão .dlf 
são ignorados e não são reproduzidos.

�
 Arquivos de áudio AAC, WAV, PCM
�
 Arquivos WMA protegidos por DRM 

(.wav, .m4a, .m4p, .mp4, .aac)
�
 Arquivos WMA no formato Lossless

Manutenção
Limpar o gabinete
�
 Use um pano macio levemente umedecido 

com uma solução suave de detergente. 
Não use soluções que contenham álcool, 
destilados, amônia ou abrasivos.

Limpar discos
�
 =�	���
��
�����
��	�
��~�*
!����<�
���


��	
�	��!	%
{	���
�
�	��
��
�����
��

disco para fora.

  
�
 Não use solventes como benzina, 

diluentes, produtos de limpeza disponíveis 

no mercado nem sprays antiestáticos 
destinados a discos analógicos.

Limpar a lente do disco
�
 Após um período de uso prolongado, 

��~���	
��
�����	
����
��	�
	����!	�	

na lente do disco. Para garantir a boa 
qualidade da reprodução, limpe a lente do 
disco com o Limpador de Lentes para CD 
Philips ou outro limpador disponível no 
mercado. Siga as instruções fornecidas com 
limpador.
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9 Solução de 
problemas

Aviso

 � Nunca remova a tampa ou carcaça do equipamento.

Para manter a garantia válida, nunca tente 
consertar o aparelho por conta própria. 
Se tiver problemas ao usar o aparelho, 
�����#��
��
��������
�����
	���
��
��!���	�

atendimento: Se o problema persistir, acesse o 
site da Philips em www.philips.com/welcome. 
\�
���	�
��
���	�
���
	
{$�!���*
�#��

próximo ao aparelho e tenha em mãos os 
números do modelo e de série.
O aparelho não liga ou não há som.
 ^ H����#��
��
�
�!����
��
��
�!'����
\�
��


aparelho está devidamente conectado.
 ^ H����#��
��
$�
������	
�	
��	�	
\�%
 ^ H����#��
��
	�
��!$	�
����
���	!	�	�


corretamente.
 ^ Ajuste o volume.
 ^ O arquivo não é de áudio. Selecione um 

arquivo de áudio.
Não há imagem
 ^ H����#��
	
�������
��
�����%
 ^ Ligue a TV no canal de entrada de vídeo 

(Video-In) correto.
 » Este canal é geralmente perto do canal 

00. Ou, você pode ter um botão no 
controle remoto da TV que seleciona 
o canal auxiliar ou A/V IN. Consulte o 
manual da TV para obter detalhes. Ou 
mude os canais na TV até que você 
veja a tela do DVD na TV.

 ^ O Progressive Scan está ativado, mas a TV 
não suporta esse sistema.

Imagem em preto e branco ou distorcida
 ^ O disco não corresponde ao padrão do 

sistema de cores da TV (PAL/NTSC).
 ^ Às vezes, pode ocorrer uma leve distorção 

de imagem. Isso não é uma falha.
 ^ Limpe o disco.

 ^ Uma imagem distorcida pode aparecer 
���	��
	
�������	���
��
{����������

Scan.

_�6�����������������	��
 ^ Insira um disco.
 ^ H����#��
��
�
�����
���
��������
���
�


lado impresso voltado para dentro.
 ^ Aguarde até que a umidade e a 

condensação na lente evaporem.
 ^ Troque ou limpe o disco.
 ^ ���
��
��
��	!�X	��
��
��
�����
���


formato adequado.
O aparelho não responde
 ^ Desconecte o aparelho da tomada AC, 

reconecte-o e ligue-o novamente.
A proporção da imagem não pode ser 
	���
	�	!���0�
	�#��`���6	������
	�����
formato de exibição da TV.
 ^ A proporção da imagem é informada no 

disco DVD inserido.
 ^ Talvez a proporção da imagem não possa 

ser alterada em alguns sistemas de TV.
%������������
��
���$���
 ^ Insira um disco legível com o lado do 

rótulo voltado para cima.
 ^ H����#��
�
���*
�
�����	
��
�����
�
�


�}����
��
������
��
�����%
H����#��
��
$�

arranhões ou manchas no disco.

 ^ Pressione SETUP para sair do menu de 
�������	���
��
	�	��!$�%

 ^ Desative a senha do controle dos pais ou 
	!���
�
����!
��
�!	�����	���%

 ^ Há umidade e condensação dentro 
do aparelho. Remova o disco e deixe 
o aparelho ligado por cerca de 1 hora. 
Desconecte o aparelho da tomada AC, 
reconecte-o e ligue-o novamente.

Má recepção do rádio
 ^ Aumente a distância entre o aparelho e a 

TV ou o videocassete.
 ^ Estenda completamente a antena FM e 

ajuste-a.
_���������'#�������
��������	����&��������
legenda
 ^ O disco não foi gravado com som nem 

legendas em vários idiomas.



22 PT-BR

 ^ &
�����
���
������
	
��������
��
�����	

de áudio ou legenda.

_���������'#����+�0�
�	�����	
���#���	�
����
�	�w	�6��{?
 ^ O número de pastas ou arquivos na 

���}��	
�	�$
��|
�!�	�	����
����

limite. Isso não é uma falha.

 ^ Os formatos desses arquivos não são 
suportados.

Dispositivo USB não suportado
 ^ O dispositivo USB é incompatível com o 

aparelho. Tente usar outro.
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