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EN Before you connect this DVD player, read and understand all accompanying instructions.  
ID Sebelum Anda menghubungkan pemutar DVD ini, bacalah dan pahami semua petunjuk yang 

menyertainya.
VI Trước khi kết nối máy phát DVD này, hãy đọc và hiểu toàn bộ hướng dẫn đi kèm.
ZH-TW 連接此 DVD 播放機前，請閱讀並瞭解所有隨附的指示。
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2 Menggunakan 
pemutar DVD 
Anda

Selamat atas pembelian Anda dan selamat 
datang di Philips! Untuk memanfaatkan 
sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, 
daftarkan produk Anda di www.philips.com/
welcome. 

Kontrol pemutaran dasar

 
Selama pemutaran, tekan tombol berikut untuk 
mengontrol pemutar.

Tombol Tindakan
Menghidupkan pemutar, atau 
mengalihkan ke siaga.
Membuka atau menutup tempat 
disk.
Mengakses menu awal.

DISC 
MENU

Mengakses atau keluar dari 
menu disk.

 
OPTIONS

Mengakses opsi lainnya selama 
pemutaran video.

 Menyusuri menu.
Maju atau mundur perlahan.
Tekan berulang-ulang untuk 
mengubah kecepatan pencarian.

 / Menyusuri menu.
Maju atau mundur cepat.
Tekan berulang-ulang untuk 
mengubah kecepatan pencarian.

OK Mengonfirmasi pilihan atau entri.
 BACK Kembali ke menu tampilan 

sebelumnya.
 STOP Berhenti memutar.

Memulai, menghentikan 
sementara atau melanjutkan 
pemutaran.

 / Lompat ke trek, babak atau file 
sebelumnya atau berikutnya.

SUBTITLE Memilih bahasa teks film.
GOTO Lompat ke judul, babak atau 

trek.
AUDIO Memilih kanal atau bahasa audio.

Menyesuaikan tampilan gambar 
ke layar TV.
Memperbesar atau 
memperkecil gambar.

VOLUME Mengaktifkan kontrol volume, 
kemudian tekan  /  untuk 
mengubah level volume.

REPEAT/
REPEAT A-B

Memilih opsi pemutaran 
berulang.
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Opsi video
Selama pemutaran video, tekan  OPTIONS 
untuk mengakses opsi berikut.
• [Info]: Menampilkan informasi pemutaran 

saat ini.
• [PBC]: Menampilkan atau melompati menu 

konten untuk VCD dan SVCD.
• [Aspect ratio]: Memilih format tampilan 

gambar untuk menyesuaikan dengan layar 
TV.

• [Volume]: Mengubah tingkat volume.
• [Angle]: Memilih sudut pandang kamera 

dari mana video dilihat.

Memutar tayangan slide 
musikal
Memutar musik dan gambar sekaligus untuk 
menciptakan tayangan slide musikal.
1 Dari disk, putar sebuah file musik.
2 Tekan   untuk menyusuri file gambar.
3 Pilih gambar dari disk yang sama, dan tekan 

OK untuk memulai tayangan slide.
4 Tekan  untuk menghentikan tayangan 

slide.
5 Tekan lagi  untuk menghentikan 

pemutaran musik.

Mengontrol pemutaran foto
Selama tayangan slide foto, gunakan kontrol 
jarak-jauh untuk mengontrol pemutaran.

Tombol Tindakan
 Memutar gambar secara 

horizontal/vertikal.
 / Memutar gambar searah/

berlawanan arah jarum jam.

 
OPTIONS

Mengakses untuk memilih [Color] 
guna menampilkan gambar 
berwarna atau hitam-putih.
Mengakses untuk memilih [Photo 
preview] guna menampilkan 
gambar miniatur.
Memperbesar atau memperkecil 
foto.
Putar menghentikan sementara di 
mode zoom.

OK Memulai atau melanjutkan 
pemutaran.
Menghentikan pemutaran.

Pemutaran berulang
Selama pemutaran, tekan REPEAT/REPEAT A-B  
berulang-ulang untuk memilih opsi pemutaran 
berulang.
• Memutar ulang judul, babak, atau trek.
• Memutar ulang semua isi disk.
• Pemutaran berulang untuk bagian tertentu.

Untuk melakukan Pemutaran berulang untuk 
bagian tertentu.
1 Tekan REPEAT/REPEAT A-B berulang-

ulang untuk memilih  sebagai titik awal.
2 Tekan lagi REPEAT/REPEAT A-B untuk 

memilih  sebagai titik akhir.
 » Pemutaran berulang bagian yang 

ditandai dimulai. 

3 Untuk membatalkan pemutaran berulang, 
tekan REPEAT/REPEAT A-B hingga [Off] 
ditampilkan.

Catatan

 • Pemutaran berulang bagian yang ditandai hanya 
memungkinkan dalam judul atau trek.
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Melompati pemutaran
Anda dapat melompati pemutaran ke judul, 
babak atau trek tertentu.
1 Selama pemutaran, tekan GOTO.

 » Bar bidang masukan ditampilkan, dan 
"0" akan berkedip.

2 Tekan   untuk memilih digit sebagai 
nomor judul, babak, atau trek.

3 Setelah digit dipilih, tekan  /  untuk 
mengubah posisi digit.

4 Jika perlu, ulangi langkah 2 dan 3 untuk 
melengkapi masukan nomor judul, babak, 
atau trek.

5 Tekan OK.
 » Pemutaran melompat ke judul, babak 

atau trek yang dipilih.

Video DivX
Anda dapat memutar video DivX dari disk.

Kode VOD untuk DivX
• Sebelum Anda membeli video DivX dan 

memutarnya pada pemutar ini, kunjungi ke 
vod.divx.com untuk mendaftarkan pemutar 
ini menggunakan kode VOD DivX. 

• Tampilkan kode VOD DivX: tekan , dan 
pilih [Setup] > [General] > [DivX(R) 
VOD Code].

Teks	film	DivX
• Tekan SUBTITLE untuk memilih bahasa. 
• Jika teks film tidak ditampilkan dengan 

benar, ubah rangkaian karakter yang 
mendukung teks film DivX. Pilih rangkaian 
karakter : tekan , dan pilih [Setup] > 
[Preferences] > [DivX Subtitle].

Rangkaian karakter Bahasa
[Standard] Inggris, Albania, 

Denmark, Belanda, 
Finlandia, Prancis, 
Gaelic, Jerman, Italia, 
Kurdi (Latin), Norwegia, 
Portugis, Spanyol, 
Swedia dan Turki

[Ibrani] Inggris dan Ibrani
[Chinese-Traditional] Cina Tradisional

Catatan

 • Untuk menggunakan teks film, pastikan bahwa file teks 
film memiliki nama yang sama dengan nama file video 
DivX. Misalnya, jika file video DivX dinamai “movie.avi", 
simpan file teks film sebagai “movie.srt” atau “movie.
sub”. 

 • Pemutar ini dapat memutar file teks film dalam format 
berikut: .srt, .sub, .txt, .ssa, dan .smi.
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3 Mengubah 
setelan

Bagian ini membantu Anda mengubah setelan 
pemutar ini.

 
Catatan

 • Anda tidak dapat mengubah opsi menu yang berwarna 
abu-abu.

 • Untuk mengakses [Preferences], hentikan pemutaran 
disk.

 • Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan . Untuk 
keluar dari menu, tekan .

Umum (tidur, siaga...)

1 Tekan .
2 Pilih [Setup] > [General] untuk mengakses 

opsi penyetelan umum.
• [Disc Lock]: Mengunci atau membuka 

kunci disk untuk pemutaran. Untuk 
memutar disk yang terkunci, Anda 
perlu memasukkan kata sandi Anda: 
tekan   untuk memasukkan digit, 
dan tekan  /  untuk mengubah 
posisi digit. Kata sandi default adalah 
"136900".

• [OSD Language]: Memilih bahasa 
untuk menu pada layar.

Disc Setup

General Disc Lock
OSD Language English

Off
On
Registration

Sleep Timer
Auto Standby
DivX(R) VOD Code

Video

Audio

Preference

Unlock

2

3

1

• [Sleep Timer]: Menyetel periode waktu 
pemutar ini beralih secara otomatis ke 
mode siaga dari pemutaran. 

• [Auto Standby]: Mengaktifkan atau 
menonaktifkan siaga otomatis. Jika 
diaktifkan, pemutar ini beralih secara 
otomatis ke siaga setelah tidak aktif 
selama 15 menit (misalnya, di mode 
berhenti sementara atau berhenti). 

• [DivX(R) VOD Code]: Menampilkan 
kode pendaftaran DivX® dan kode 
pembatalan pendaftaran.

Gambar

1 Tekan .
2 Pilih [Setup] > [Video] untuk mengakses 

opsi penyetelan video.
• [TV System]: Memilih sistem TV yang 

sesuai dengan TV Anda. Secara default, 
setelan ini sesuai dengan berbagai TV 
umumnya di negara Anda.

• [Aspect ratio]: Memilih format 
tampilan gambar untuk menyesuaikan 
dengan layar TV.

• [Progressive]: Menghidupkan dan 
mematikan mode pemindaian 
progresif. Jika TV pemindaian progresif 
dihubungkan ke pemutar ini, hidupkan 
mode pemindaian progresif.

• [Picture Setting]: Pilih setelan warna 
yang ditentukan sebelumnya, atau 
sesuaikan setelan.

Catatan

 • Untuk mencapai gambar pemindaian progresif, pastikan 
bahwa TV Anda mendukung fitur pemindaian progresif, 
dan TV Anda terhubung ke pemutar ini melalui 
konektor Y/Pb/Pr.
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Suara

1 Tekan .
2 Pilih [Setup] > [Audio] untuk mengakses 

opsi penyetelan audio.
• [Analogue Output]: Memilih format 

audio untuk keluaran suara bila 
pemutar ini dihubungkan melalui 
konektor AUDIO OUT L/R.

• [Digital Audio]: Memilih format audio 
untuk keluaran suara bila pemutar 
ini dihubungkan melalui konektor 
COAXIAL.
• [Digital Output] - Memilih 

jenis keluaran digital: [Off] - 
Menonaktifkan keluaran digital; 
[All] - Mendukung format 
audio multikanal; [PCM Only] - 
Downmix ke sinyal audio dua kanal.

• [LPCM Output] - Memilih laju 
sampel keluaran LPCM (Modulasi 
Kode Pulsa Linear/Linear Pulse 
Code Modulation). Semakin tinggi 
laju sampel, semakin baik kualitas 
suaranya. [LPCM Output] hanya 
diaktifkan bila [PCM Only] dipilih 
dalam [Digital Output].

• [Volume]: Mengubah tingkat volume.
• [Sound Mode]: Memilih efek suara 

preset.
• [Night Mode]: Memilih suara senyap 

atau yang sepenuhnya dinamis. Mode 
malam mengurangi volume suara yang 
nyaring dan meningkatkan volume 
suara pelan (seperti ucapan).

Catatan

 • Mode malam hanya tersedia untuk disk DVD yang 
dikodekan Dolby.

Preferensi (bahasa, kontrol 
orang tua...)

1 Tekan .
2 Pilih [Setup] > [Preferences] untuk 

mengakses opsi penyetelan preferensi.
• [Audio]: Memilih bahasa audio untuk 

video.
• [Subtitle]: Memilih bahasa teks film 

untuk video.
• [Disc Menu]: Memilih bahasa menu 

untuk disk video.
• [Parental Control]: Membatasi 

akses ke disk yang dikodekan dengan 
peringkat. Masukan "136900" untuk 
mengakses opsi pembatasan: Bila 
bidang kata sandi disorot, tekan OK 
untuk memasukkan tahapan masukan, 
tekan   untuk memilih digit dan 
tekan  /  untuk mengubah posisi 
digit. 

• [PBC]: Menampilkan atau melompati 
menu konten untuk VCD dan SVCD.

• [Password]: Menyetel atau mengubah 
kata sandi untuk memutar disk yang 
dibatasi. Masukan "136900" jika Anda 
tidak memiliki kata sandi atau jika Anda 
lupa kata sandi Anda

• [DivX Subtitle]: Memilih rangkaian 
karakter yang mendukung teks film 
video DivX Anda.

• [Version Info]: Menampilkan versi 
perangkat lunak pemutar ini.

• [Default]: Menyetel ulang semua 
setelan ke default pabrik, kecuali 
setelan untuk [Disc Lock], [Parental 
Control] dan [Password].

Catatan

 • Jika bahasa yang Anda pilih tidak tersedia untuk bahasa, 
audio atau teks film disk, Anda dapat memilih [Other] 
dari opsi menu dan masukkan kode bahasa 4-digit yang 
dapat ditemukan di bagian belakang petunjuk pengguna ini.

 • Tingkat peringkat tergantung pada negara. Untuk 
memungkinkan disk diputar, pilih [8 Adult].
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4 Pembaruan 
perangkat lunak

Catatan

 • Pasokan daya tidak boleh terganggu selama pembaruan 
perangkat lunak berlangsung.

Untuk memeriksa pembaruan, bandingkan versi 
perangkat lunak pemutar saat ini dengan versi 
perangkat lunak terbaru (jika tersedia) di situs 
web Philips.
1 Tekan .
2 Pilih [Setup] > [Preferences] > [Version 

Info], kemudian tekan OK.
3 Catat nama model dan nomor versi 

perangkat lunak.
4 Kunjungi www.philips.com/support untuk 

memeriksa versi perangkat lunak terbaru, 
menggunakan nama model dan nomor 
versi perangkat lunak.

5 Lihat petunjuk peningkatan yang diberikan 
di situs web untuk melakukan pembaruan 
perangkat lunak.

5 Spesifikasi
Catatan

 • Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan 
sebelumnya.

Kode wilayah
Pemutar ini dapat memutar disk dengan kode 
wilayah berikut.

Kode wilayah 
DVD

Negara

 Asia Pasifik, Taiwan, Korea

  Media yang dapat diputar
• DVD, Video-DVD, VCD, SVCD, CD Audio
• DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R 

DL (Dual Layer), CD-R/-RW (maksimum 
299 folder dan 648 file)

Format	file
• Video: avi, .divx, .xvid
• Audio: .mp3, .wma
• Gambar: .jpg, .jpeg

Video
• Sistem sinyal: PAL, NTSC
• Keluaran video komposit: 1 Vp-p (75 Ohm)
• Keluaran video komponen: 0,7 Vp-p (75 

Ohm)

  Audio
• Keluaran analog 2-kanal

• Audio Depan L&R: 2 Vrms (47k Ohm)
• Keluaran digital: 0,5 Vp-p (75 Ohm)

• Koaksial
• Frekuensi sampel:

• MP3: 22,05 kHz, 24 kHz, 32 kHz, 44,1 
kHz 48 kHz

• WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
• Laju bit konstan:

• MP3: 8 kbps - 320 kbps
• WMA: 32 kbps - 192 kbps
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Unit utama
• Dimensi (L x T x P): 360 x 42 x 209 (mm)
• Berat Bersih: 1,28 kg

Daya 
• Peringkat catu daya: AC 110-240V~,  

50/60 Hz
• Konsumsi daya: 8 W
• Konsumsi daya pada mode siaga: 0,3 W

Aksesori yang disertakan
• Kontrol jarak-jauh dan satu baterai
• Petunjuk Pengguna

Spesifikasi	laser
• Jenis: Laser semikonduktor InGaAIP (DVD), 

AIGaAs (CD)
• Panjang gelombang: 658 nm (DVD),  

790 nm (CD)
• Daya Keluaran: 7,0 mW (DVD), 10,0 mW 

(VCD/CD)
• Divergensi pancaran: 60 derajat

6 Mengatasi 
masalah

Peringatan

 • Risiko kejutan listrik. Jangan sekali-kali melepas selubung 
pemutar.

Agar garansi tetap berlaku, jangan sekali-kali 
mencoba memperbaiki sendiri pemutar ini. 
Jika Anda memiliki masalah saat menggunakan 
pemutar ini, periksa poin berikut sebelum 
meminta servis. Jika Anda masih mengalami 
masalah, daftarkan pemutar Anda dan dapatkan 
dukungan di www.philips.com/support. 
Jika Anda menghubungi Philips, Anda akan 
ditanya model dan nomor seri pemutar Anda. 
Nomor model dan nomor seri terdapat di 
bagian belakang pemutar ini. Tuliskan nomornya 
di sini: 
No. Model _____________________________
No. Seri _______________________________

Tidak ada gambar.
• Lihat petunjuk pengguna TV untuk 

mengetahui cara memilih kanal masukan 
video yang benar. 

• Jika Anda telah menghidupkan pemindaian 
progresif atau mengubah setelan sistem 
TV, beralihlah kembali ke setelan default: 
1) Tekan  untuk membuka kompartemen 
disk. 2) Tekan DISC MENU (untuk 
pemindaian progresif) atau SUBTITLE 
(untuk sistem TV).

Tidak ada keluaran suara dari TV.
• Pastikan bahwa kabel audio antara pemutar 

ini dan TV telah terhubung dengan benar. 

Tidak ada suara selama pemutaran ulang video 
DivX. 
• Kode audio tidak didukung. 
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Tidak ada keluaran audio dari pengeras suara 
perangkat audio eksternal yang terhubung 
(misalnya,	sistem	stereo,	penerima	amplifier).
• Pastikan bahwa kabel audio atau kabel 

koaksial telah terhubung dengan benar.
• Alihkan perangkat audio eksternal ke 

sumber masukan audio yang benar.

Disk tidak dapat dibaca. 
• Pastikan bahwa pemutar ini mendukung 

disk tersebut (lihat "Spesifikasi" > "Media 
yang dapat diputar").

• Untuk disk yang direkam, pastikan bahwa 
disk tersebut telah selesai. 

File tidak dapat ditampilkan atau dibaca. 
• Pastikan bahwa jumlah file atau folder 

tidak melampaui batas yang didukung oleh 
pemutar ini (maksimum 648 file atau 299 
folder). 

• Pastikan bahwa pemutar ini mendukung file 
tersebut (lihat "Spesifikasi" > "Format file").

File video DivX tidak dapat diputar.
 • Pastikan bahwa file video DivX telah 

selesai.
 • Pastikan bahwa ekstensi file benar.

  Teks	film	DivX	tidak	ditampilkan	dengan	benar.
 • Pastikan bahwa file teks film memiliki nama 

yang sama dengan file video DivX.
 • Pastikan bahwa file teks film memiliki nama 

ekstensi yang didukung oleh pemutar ini 
(.srt, .sub, .txt, .ssa, atau .smi).

 • Pilih rangkaian karakter yang mendukung 
teks film (lihat "Menggunakan pemutar 
DVD Anda" > "Video DivX").

  

7 Keselamatan dan 
pemberitahuan 
penting

Bacalah dan pahami semua petunjuk sebelum 
Anda menggunakan pemutar DVD ini. Jika 
kerusakan karena tidak mengikuti petunjuk, 
garansi tidak berlaku.

Keselamatan
Risiko kejutan listrik!
• Jangan sekali-kali membiarkan produk dan 

aksesori terkena hujan atau air. Jangan 
sekali-kali menempatkan wadah cairan, 
seperti vas, di dekat produk. Jika cairan 
mengenai atau masuk ke dalam produk, 
segera putuskan hubungan produk dari 
stopkontak. Hubungi Layanan Konsumen 
Philips agar produk diperiksa sebelum 
digunakan.

• Jangan sekali-kali meletakkan produk dan 
aksesori dekat api langsung atau sumber 
panas, termasuk sinar matahari langsung.

• Jangan sekali-kali memasukkan benda apa 
pun ke dalam lubang ventilasi atau lubang 
lainnya pada produk.

• Saat steker listrik atau penyambung alat 
digunakan sebagai perangkat pemutus, 
perangkat pemutus harus selalu siap untuk 
dipakai.

• Baterai (baterai isi ulang atau baterai yang 
terpasang) tidak boleh terkena panas yang 
berlebih seperti sinar matahari, api, atau 
sejenisnya.

• Cabut produk dari stopkontak listrik bila 
akan terjadi badai petir.

• Bila Anda melepaskan kabel daya, selalu 
tarik steker jangan kabelnya.
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Risiko korsleting atau kebakaran!
• Sebelum menghubungkan produk ke 

stopkontak listrik, pastikan bahwa voltase 
listrik sesuai dengan nilai yang tercetak 
pada bagian belakang produk. 

• Hindari penekanan pada steker listrik. 
Steker listrik yang kendur dapat 
menimbulkan percikan api atau kebakaran.

Risiko cedera atau kerusakan pada produk!
• Untuk menghindari paparan terhadap 

radiasi laser, jangan membongkar.
• Jangan sentuh lensa optikal di dalam 

tempat disk.
• Jangan sekali-kali meletakkan produk atau 

benda apa pun pada kabel daya atau 
peralatan listrik lainnya.

• Jika produk dipindahkan dalam suhu di 
bawah 5°C, bongkar kemasan produk dan 
tunggu hingga suhu produk sesuai dengan 
suhu kamar sebelum menghubungkannya 
ke stopkontak listrik.

Risiko kondisi terlalu panas!
• Jangan pasang produk ini di tempat 

tertutup. Berikan jarak minimal sejauh 
empat inci di sekeliling produk untuk 
ventilasi. Pastikan bahwa tirai atau benda 
lain tidak menutupi lubang ventilasi pada 
produk.

Risiko kontaminasi!
• Lepaskan baterai jika sudah soak atau jika 

kontrol jarak-jauh tidak akan digunakan 
dalam waktu yang lama.

• Baterai mengandung bahan kimia. Jadi harus 
dibuang dengan benar.

Risiko menelan baterai!
• Produk/kontrol jarak-jauh dapat berisi 

baterai jenis koin, yang dapat tertelan. 
Selalu jauhkan baterai dari jangkauan anak-
anak!

 
Merawat produk Anda
• Jangan masukkan benda apa pun selain disk 

ke dalam tempat disk.
• Jangan masukkan disk yang terbungkus atau 

rusak ke dalam tempat disk.
• Keluarkan disk dari tempat disk jika Anda 

tidak akan menggunakan produk dalam 
waktu lama.

• Hanya gunakan kain serat mikro untuk 
membersihkan produk.

Peduli lingkungan

  
Produk Anda dibuat dengan materi dan 
komponen berkualitas tinggi yang dapat didaur 
ulang dan digunakan kembali.
Jangan buang produk ini dengan limbah rumah 
tangga lainnya. Harap perhatikan peraturan 
setempat mengenai pengumpulan terpisah 
untuk produk dan baterai listrik dan elektronik. 
Pembuangan produk yang benar akan 
membantu mencegah kemungkinan dampak 
negatif terhadap lingkungan dan kesehatan 
manusia.
Produk Anda berisi baterai yang tidak boleh 
dibuang bersama dengan limbah rumah tangga 
biasa.
Harap ketahui tentang peraturan setempat 
mengenai pengumpulan baterai secara 
terpisah. Pembuangan baterai yang benar akan 
membantu mencegah kemungkinan dampak 

CLASS 1
LASER PRODUCT
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negatif terhadap lingkungan dan kesehatan 
manusia.
harap kunjungi www.recycle.philips.com untuk 
informasi tambahan mengenai pusat daur ulang 
di area Anda.

Kepatuhan

 
Ini adalah peralatan KELAS II dengan isolasi 
ganda, dan tidak menyediakan pelindung bumi.

Hak cipta

 
Item ini menggunakan teknologi perlindungan 
salinan yang dilindungi oleh paten A.S. 
dan hak kekayaan intelektual lainnya dari 
Rovi Corporation. Teknik pembalikan dan 
pembongkaran dilarang.

Merek dagang

 
TENTANG VIDEO DIVX: DivX® adalah format 
video digital yang diciptakan oleh DivX, LLC, 
anak perusahaan Rovi Corporation. Ini adalah 
perangkat DivX Certified® resmi yang memutar 
video DivX. Kunjungi divx.com untuk informasi 
tambahan dan peralatan perangkat lunak untuk 
mengonversi file Anda ke video DivX.
TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: 
Perangkat DivX Certified® ini harus terdaftar 
agar dapat memutar film DivX Video-on-
Demand (VOD) yang telah dibeli. Untuk 

mendapatkan kode pendaftaran Anda, temukan 
bagian VOD DivX di menu penyetelan 
perangkat Anda. Kunjungi vod.divx.com 
untuk informasi lebih lanjut mengenai cara 
menyelesaikan pendaftaran Anda.
DivX®, DivX Ultra®, DivX Certified® dan 
logo-logo terkait adalah merek dagang dari 
Rovi Corporation atau anak perusahaannya dan 
digunakan dengan lisensi.
DivX Ultra® Certified untuk memutar video 
DivX® dengan fitur tingkat tinggi dan konten 
premium.

 
Dibuat dengan lisensi dari Dolby Laboratories. 
Dolby dan simbol D-ganda adalah merek 
dagang dari Dolby Laboratories.

  
'DVD Video' adalah merek dagang dari DVD 
Format/Logo Licensing Corporation.
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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
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  7375
Irish  7165
Íslenska  7383
Italiano  7384
Ivrit  7269
Japanese  7465
Javanese  7486
Kalaallisut  7576
Kannada  7578
Kashmiri  7583
Kazakh  7575
Kernewek  7587
Khmer  7577
Kinyarwanda 8287
Kirghiz  7589
Komi  7586
Korean  7579
Kuanyama; Kwanyama 7574
Kurdish  7585
Lao  7679
Latina  7665
Latvian  7686
Letzeburgesch; 7666
Limburgan; Limburger 7673
Lingala  7678
Lithuanian  7684
Luxembourgish; 7666
Macedonian  7775
Malagasy  7771
Magyar  7285
Malayalam  7776
Maltese  7784
Manx  7186
Maori  7773
Marathi  7782
Marshallese  7772
Moldavian  7779
Mongolian  7778
Nauru  7865
Navaho; Navajo 7886
Ndebele, North 7868
Ndebele, South 7882
Ndonga  7871
Nederlands  7876
Nepali  7869
Norsk  7879
Northern Sami 8369
North Ndebele 7868
Norwegian Nynorsk; 7878
Occitan; Provencal 7967
Old Bulgarian; Old Slavonic 6785
Oriya  7982
Oromo  7977
Ossetian; Ossetic 7983
Pali  8073
Panjabi  8065
Persian  7065
Polski  8076
Português  8084

Pushto  8083
Russian  8285
Quechua  8185
Raeto-Romance 8277
Romanian  8279
Rundi  8278
Samoan  8377
Sango  8371
Sanskrit  8365
Sardinian  8367
Serbian  8382
Shona  8378
Shqip  8381
Sindhi  8368
Sinhalese  8373
Slovensky  8373
Slovenian  8376
Somali  8379
Sotho; Southern 8384
South Ndebele 7882
Sundanese  8385
Suomi  7073
Swahili  8387
Swati  8383
Svenska  8386
Tagalog  8476
Tahitian  8489
Tajik  8471
Tamil  8465
Tatar  8484
Telugu  8469
Thai  8472
Tibetan  6679
Tigrinya  8473
Tonga (Tonga Islands) 8479
Tsonga  8483
Tswana  8478
Türkçe  8482
Turkmen  8475
Twi  8487
Uighur  8571
Ukrainian  8575
Urdu  8582
Uzbek  8590
Vietnamese  8673
Volapuk  8679
Walloon  8765
Welsh  6789
Wolof  8779
Xhosa  8872
Yiddish  8973
Yoruba  8979
Zulu  9085

Language Code
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