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This product is in compliance with the EEE 

zmian technicznych.

Type: Semiconductor laser InGaAIP (DVD), 
AIGaAs (CD)
Wave length: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
Output Power: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW 
(VCD/CD)
Beam divergence: 60 degrees

AIGaAs (CD)
Vlnová délka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)

(VCD/CD)

MAGYARORSZÁG

Minőségtanúsítás
A garanciajegyen feltüntetett forgalombahozó
vállalat a 2/1984. (lll. 10.) BkM-lpM együttes
rendelet értelmében tanúsítja, hogy ezen készülék 
megfelel a mûszaki adatokban megadott
értékeknek.

Figyelem! A meghibásodott készüleket -
beleértve a hálózati csatlakozót is - csak
szakember (szerviz) javíthatja. Ne tegye ki
készüléket esőnek  vagy nedvesség hatásának!

Garancia
A forgalombahozó vállalat a termékre 12 hónap 
garanciát vállal.

SLOVAK REPUBLIC
Prístroj sa nesmie používat’ v mokrom a 
vlhkom prostredí!  Chránte pred striekajúcou 
a kvapkajúcou vodou!
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károsodását.

A termék 

jogi védelmi 
technológiát 

Államokban érvényes szabadalmak és egyéb 
szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll. A termék 
másolása és szétszerelése tilos.

www.philips.com/welcome oldalon.

lemezeket képes lejátszani.

Európa

a

b
A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

c

d

Figyelem

közvetlen napfénynek.
A terméket kizárólag beltérben használja. Ne tegye ki 

közelségének.
Tilos a terméket más elektromos berendezésre ráhelyezni.

közelében.

kitettséget.

Ez a termék megfelel az Európai 
Közösség rádióinterferenciára vonatkozó 
követelményeinek. 

felhasználhatók.

adott termék megfelel a 2002/96/EK 

elektromos és elektronikus termékek 

lakossági hulladéktól.

károsodását.

A termék akkumulátorai megfelelnek 
a 2006/66/EK európai irányelv 
követelményeinek, ezért ne kezelje 
ezeket háztartási hulladékként.

hulladékkezelésére vonatkozó helyi 
szabályozásokról, mivel a feleslegessé vált 
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Képek elforgatása vagy a két oldal 
felcserélése.

OK
Kiválasztás jóváhagyása.

f
Felirat nyelvének kiválasztása.

g
Nyelv (DVD) vagy audiocsatorna (VCD) 
kiválasztása.

h
Egy másik DVD-látószög kiválasztása.

i ZOOM

j

k
A zeneszám/lemez adott részének 
megismétlése.

l
Ismétlési mód kiválasztása vagy kikapcsolása.

m

n

kiválasztása.
o

p RTN TITLE

SVCD-formátumban bekapcsolt PBC-

q
A lemeztálca kinyitása illetve bezárása.

r MENU

kilépés onnan.
VCD/SVCD esetén PBC be-/kikapcsolása.

e

állapotba helyezése.
f

a

állapotba helyezése.
b SETUP

onnan.
c  / NEXT 

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gyors 

d STOP 

e / / /

mozgatása.

HU



43

Csatlakoztassa a tápkábelt a fali aljzathoz.
»

Nyissa ki az elemtartó rekesz fedelét.
Helyezzen be két R03 vagy AAA elemet a 

3 Zárja be az elemtartó rekeszt.

Robbanásveszély! Az akkumulátorokat tartsa távol 

gombot.

A DVD-lejátszó NTSC- és PAL-kompatibilis. Ahhoz, 
hogy a DVD-lemez elinduljon a DVD-lejátszóban, 

egyeznie kell.
Nyomja meg a SETUP gombot.
Válassza a  > 
opciót, majd nyomja meg az  gombot.

3
az alábbi opciók egyikét, majd nyomja meg az
OK gombot. 

Csatlakoztasson SCART-kábelt (nem tartozék): 

aljzatához.

csatlakozójához.

Koaxiális kábel (nem tartozék) csatlakoztatása: 
 aljzatához.

bemeneti csatlakozójához.

DIGITAL IN
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3 A  gombbal zárható be a lemeztálca és 

A lemez anyagának megtekintéséhez 

csatornára.

gombot.

adatok > Médialejátszás).

).

MENU
gombot.

automatikusan készenléti módba kapcsol. 

meg a lemezhez mellékelt tájékoztatót.

Felvétel lejátszása.

folytatása.

/
vagy fejezetre.

Többszöri megnyomásával 

,
Többszöri megnyomásával 

visszafelé nem lehetséges.

A kilépéshez nyomja meg a SETUP gombot.

Nyomja meg a SETUP gombot.
Nyomja meg a / gombokat a kiválasztáshoz 

gombot.
3

alábbi opciók egyikét, majd nyomja meg a
gombot.

 Válassza ki ezt az 

 Válassza ki ezt 

OK
gombot.

SETUP gombot.

lehetnek.
Ha a 
amikor megnyom egy gombot, az azt jelenti, hogy a 

eltérések.

A lemeztálcára ne helyezzen más tárgyakat, csak 
lemezeket.
Ne érintse meg a lemeztálcában található optikai 

A lemeztartó kinyitásához nyomja meg a 
gombot.

HU
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Lejátszás közben nyomja meg ismételten a 
 gombot.

»

Lejátszás közben nyomja meg ismételten a 
 gombot.

Lejátszás közben nyomja meg a 

A  gomb ismételt megnyomásával 
válassza ki a végpontot.

Elindul az ismételt lejátszás.»

3
nyomja meg ismét az  gombot.

A kijelölt szakasz ismételt lejátszása csak egy 

A DivX videó egy olyan digitális adatformátum, 

lejátszását.
Helyezzen be egy DivX videókat tartalmazó 
lemezt.
»

Válassza ki a lejátszandó felvételt, majd nyomja 
meg az OK gombot.

Kiválaszthatja a felirat/hang nyelvét.

Csak olyan DivX videókat tud lejátszani, melyeket a 
lejátszó DivX regisztrációs kódjával kölcsönzött vagy 

).

Zeneszám lejátszása.

vagy csatornának kiválasztása.

kiválasztása.
Ismétlési mód kiválasztása vagy 
kikapcsolása.

A zeneszám/lemez adott részének 
megismétlése.

ZOOM

átméretezett kép illeszkedik a TV-

Egy másik DVD-látószög kiválasztása.
A lejátszási opciók megnyitása és a 

MENU
gomb megnyomásával lehet belépni.
Válasszon lejátszási opciót, majd nyomja meg 
az OK gombot.

megnyomásával lehet választani.

A PBC (lejátszásvezérlés) funkció VCD/SVCD 

van kapcsolva.

Bekapcsolt PBC funkció mellett egy 
VCD/SVCD lemez behelyezésével.
Bekapcsolt PBC funkció mellett, 
lejátszás közben a RTN TITLE gomb 
megnyomásával.

A

nyomja meg az OK gombot.
Kikapcsolt PBC funkció mellett a lejátszás 

Tanács

A PBC funkció be-, illetve kikapcsolásához nyomja meg 
ismételten a MENU gombot lejátszás közben.

M
ag

ya
r

HU



46

Helyezzen be egy JPEG fényképeket 
tartalmazó lemezt.
»

(JPEG lemez esetén).
Fényképmappa kiválasztásához nyomja meg 
a / , majd az OK gombot a választás 

3 Nyomja meg a , majd a /
fénykép kiválasztásához.
Nyomja meg a OK gombot a kiválasztott 

A fényképek indexképeinek 
megtekintéséhez nyomja meg lejátszás 
közben a  vagy az RTN TITLE gombot.

meg ismételten a  vagy az RTN TITLE
gombot.

rendszerint ezt a formátumot használja majdnem az 

felvett képeket, illetve hanggal kombinált képeket 

A lejátszó által támogatott korlátot meghaladó mappák/

/ Fénykép elforgatása az óramutató 

irányban
/

ZOOM

és folytatása.
STOP

/
zeneszámra.
Gyors keresés vissza- 

keresés sebességét.
Egy elem kiválasztása lejátszáshoz.

Ismétlési mód kiválasztása vagy 
kikapcsolása.
Az ismétlési opciók a lemez 

A zeneszám/lemez adott részének 
megismétlése.

Helyezzen be egy MP3/WMA formátumban 

»

Ha a lejátszás nem indul el automatikusan, 
válasszon ki egy lejátszandó zeneszámot.

Másik zeneszám/mappa kiválasztásához 
nyomja meg a , majd az OK gombot.

(DRM) védelemmel ellátott WMA fájlokat.

HU
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Fényképmappa/-album kiválasztásához nyomja 
meg a / , majd az OK gombot a választás 

Nyomja meg a , majd a /
fénykép kiválasztásához.

6 Nyomja meg az  vagy az OK gombot a 

nyomja meg a  gombot.

meg ismételten a  gombot.

).

Ny SETUP, majd 
nyomja meg a  gombot.

Megjelenik a »  oldal.
Opció kiválasztásához nyomja meg a , majd 
az  gombot.

3 A
OK gombot a 

SETUP gomb 
megnyomásával léphet ki.

A videokimenetet a videocsatlakozásnak 

videofájlokat tartalmazó lemezt játszhat le.
Helyezzen be egy lemezt.
Nyomja meg a /

navigáláshoz, majd nyomja meg az OK gombot 

3 Nyomja meg a  majd a  gombot.
»

Mappa kiválasztásához nyomja meg a 
/ , majd az OK gombot a választás 

A kiválasztott mappa tartalma »

Nyomja meg a , majd a /
fénykép kiválasztásához.

6
Fényképek esetében nyomja meg az 
vagy az OK gombot a programozott 

automatikusan megkezdi a kiválasztott fájl 
lejátszását.
Videofájl esetében nyomja meg az 
vagy az OK gombot.

Opció

folytatása.

/

ugyanannak a lemeznek kell tartalmaznia.

Nyomja meg a /  gombot a fényképikonra 
OK

3 Nyomja meg a  majd a  gombot.
»
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 - 17 éven aluliak számára nem 
ajánlott.

beszédet tartalmaz.

DVD-lemezek esetében áll rendelkezésre.

be-, illetve kikapcsolása.
 - Funkció bekapcsolása.
 - Funkció kikapcsolása.

 és a 

majd nyomja meg az OK gombot.

Nyomja meg a SETUP gombot., 
Nyomja meg a 

oldalmajd nyomja meg a  gombot.
3 Opció kiválasztásához nyomja meg a , majd 

az  gombot.
A

OK gombot a 

SETUP gomb 
megnyomásával léphet ki.

kapcsolat esetén válassza.

sugárzott állóképek okozta károsodástól. 

»
inaktivitás után kapcsol be.

be-, illetve kikapcsolása
 - Funkció bekapcsolása.
 - Funkció kikapcsolása.

Jelszó megváltoztatásához
A kiválasztáshoz nyomja meg a  gombot. 

, majd nyomja meg a  gombot.

jelszavát.
Ha elfelejtette aktuális jelszavát, adja meg 
az alapértelmezett jelszót, majd nyomja 
meg az OK gombot a jóváhagyáshoz. 

3 OK gombot.

OK gombot. 

után is érvényes marad.

lemezek megtekintéséhez meg kell adnia négy 

 - Gyermekeknek is 
ajánlott.

HU
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Nyomja meg a SETUP gombot., 
Nyomja meg a 

oldalmajd nyomja meg a  gombot.
3 Opció kiválasztásához nyomja meg a , majd 

az  gombot.
A

OK gombot a 

SETUP gomb 
megnyomásával léphet ki.

AUDIO) aljzatán át csatlakozó audio-/

 - Ezt akkor válassza, ha ki akarja 
kapcsolni a digitális kimenetet.

 - Ezt akkor válassza, ha 

csatlakoztat.
 - Ezt akkor válassza, ha 

a csatlakoztatott eszköz nem dekódol 
többcsatornás hangot.

hanglekeverési opciót.
 - Ezt akkor válassza, ha a 

csatlakozik.
 - Ezt akkor válassza, ha a kimenet 

 - Ezzel a DVD-lejátszó virtuális surround 

Válasszon ki egy karakterkészletet, amely a DivX 
feliratokat támogatja.

 - Lengyel, cseh, szlovák, 
albán, magyar, szlovén, horvát, szerb (latin 

 - Belorusz, bolgár, ukrán, 
macedón, orosz, szerb

portugál, spanyol és svéd. 
 - Görög
 - Török

átnevezni. 

A DivX® regisztrációs, illetve deaktiválási kód 

 - 10 karakteres, 

 - 8 karakteres kód, 
amelyet bizonyos felhasználó engedélyének 

Tanács

A DVD-lejátszóhoz tartozó DivX regisztrációs kód 

www.divx.com/vod webhelyen. A DivX® VOD (Video 
On Demand) DivX videók kölcsönzését és vásárlását 

Jelenlegi felhasználó engedélyének deaktiválása.

Navigáljon a 
majd nyomja meg az OK gombot.
Válassza az 
nyomja meg az OK gombot a választás 

3 Írja le a deaktiválási kódot.
Válassza az 
nyomja meg az OK gombot a választás 

A jelenlegi felhasználó engedélye »

látogasson el a www.divx.com/vod oldalra. 
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 - PAL és NTSC rendszerrel 

tetején és alján fekete sávval.

képarány.

a lemezekhez való antisztatikus permeteket.

lejátszást.

értéktartomány a TELJES, 6/8~2/8, illetve a 
KIKAPCSOLT értékek között váltakozik. 

Válasszon egy virtuális surround hangzást az 

Nyomja meg a SETUP gombot., 
Nyomja meg a 

oldalmajd nyomja meg a  gombot.
3 Opció kiválasztásához nyomja meg a , majd 

az  gombot.
A

OK gombot a 

SETUP gomb 
megnyomásával léphet ki.

HU
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lézer
Hullámhossz: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)

mW (VCD/CD)
Sugárelhajlás: 60 fok

Figyelem

szakemberhez fordulna. Ha probléma továbbra is 
fennáll, regisztrálja a terméket, és vegye igénybe a 
www.philips.com/welcome weboldalon rendelkezésre 
álló támogatást.   

található. Írja ide a számokat: 

Gyári szám ___________________________

Felhasználói kézikönyv

DVD-videó, videó CD/SVCD, audió CD, 
CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DivX-CD, kép CD, MP3-CD, WMA-CD

Sorok száma:
625 (PAL/50 Hz); 525 (NTSC/60 Hz)

Videó DAC: 12 bit, 108 MHz
Videokimenet: 1 Vpp ~ 75 ohm

DVD/SVCD/VCD/DivX

Dinamikus tartomány (1 kHz): > 80 dB 

Keresztbeszélgetés (1 kHz): > 90 dB

MP3: MPEG L3

Digitális: 

(16, 20, 24 bit, fs 44,1, 48, 96 kHz) 
MP3: 96, 112, 128, 256 kb/s és változó 
átviteli sebesség, fs 32, 44,1, 48 kHz

Analóg sztereó hang
Dolby Surround rendszerrel kompatibilis 
lekeverés Dolby Digital többcsatornás hangból

Scart kimenet: SCART-csatlakozó
Digitális kimenet: 

1 koaxiális: CDDA/LPCM esetén 
IEC60958, MPEG 1/2 esetén IEC61937, 
Dolby Digital 

Méretek (szé x ma x mé): 249 x 247 x 54 (mm)
Nettó tömeg: 1,2 kg

Tápellátás: 230 V, 50 HZ
Energiafogyasztás: <10 W
Energiafogyasztás készenléti módban: < 1 W
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Hang

audiobemenetéhez. 

kézikönyvében talál. 

audiokábelek csatlakoznak az audioeszköz 
audiobemenetéhez. 

audiobemeneti jelforrásra.

az audiokodeket.

Nyomja meg a SETUP gombot.

 > 

Válassza ki a feliratozást támogató 
karakterkészletet.

HU



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
DVP1033_58_UM_V3.0_1021




