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Pred pripojením tohto DVD prehrávača si prečítajte a pochopte všetky priložené pokyny.

1 Zapojte a prehrávajte
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HDMI VIDEO OUT (VÝSTUP)

AUDIO OUT (VÝSTUP)
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HDMI

VIDEO OUT (VÝSTUP) + 
AUDIO OUT (VÝSTUP)
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ZDROJ
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2 Používanie 
vášho DVD 
prehrávača

Blahoželáme vám k nákupu a vítame vás v 
spoločnosti Philips! Ak chcete naplno využiť 
podporu, ktorú ponúka spoločnosť Philips, 
zaregistrujte svoj produkt na stránke  
www.philips.com/welcome.

Základné ovládanie 
prehrávania

Počas prehrávania ovládajte prehrávač stlačením 
nasledujúcich tlačidiel.

Tlačidlo Akcia
1 Zapnite prehrávač alebo prepnite 

prehrávač do pohotovostného režimu
2 TITULKY Zvoľte jazyk titulkov
3 JAZYK Pri prehrávaní DVD s viac ako 

jedným zvukovým streamom stlačte 
tlačidlo jazyka na požadovaný jazyk

4 PRIBLÍŽENIE Prispôsobte zobrazenie obrazu na 
obrazovke televízora

5 PREJSŤ NA Preskočte na titul, kapitolu alebo 
skladbu

6 NASTAVENIE Otvore alebo zatvorte menu 
nastavenia systému

7 Kurzor je pri nastavovaní menu 
hore, keď je vo formáte Obrázku, 
má funkciu rotácie

8 Kurzor je pri nastavovaní menu 
vľavo, keď je vo formáte Obrázok, 
má funkciu rotácie

9 Kurzor je pri nastavovaní menu dole, 
keď je vo formáte Obrázok, má 
funkciu rotácie

10 OPAKOVANIE Pre opakovanie titulu, kapitoly, skladby 
alebo celého disku stlačte toto tlačidlo.

11 Pre rýchle spätné vyhľadávanie 
stlačte toto tlačidlo

12 Pre rýchle vyhľadávanie vpred stlačte 
toto tlačidlo

13 0-9 Tlačidlá čísiel 0-9
14 VOL- 

(HLASITOSŤ-)
Pre zníženie hlasitosti stlačte toto 
tlačidlo

15 Pre otvorenie alebo zatvorenie 
priehradky pre disk stlačte toto tlačidlo

16 OBRAZOVKA Pre zobrazenie informácií na 
obrazovke stlačte toto tlačidlo

17 Pre vypnutie zvuku stlačte toto 
tlačidlo, opätovným stlačením tohto 
tlačidla zvuk zapnete

18 PROGAMOVANIE Ak disk obsahuje 2 alebo viac 
stôp, kapitoly alebo tituly, 
nastavte prehrávanie podľa vášho 
preferovaného programovania, 
stlačením tohto tlačidla otvoríte 
programovacie menu.

19 DVD/USB Pre otvorenie menu médií, v ktorej 
môžete vybrať Disk alebo USB 
stlačte toto tlačidlo

20 MENU Jedným stlačením tohto tlačidla sa 
vrátite do hlavného menu disku

21 Kurzor je pri nastavovaní menu 
vpravo, keď je vo formáte Obrázok, 
má funkciu rotácie

22 OK Pre potvrdenie vybraných možností 
stlačte toto tlačidlo

23 SPÄŤ Pre návrat do predchádzajúceho 
menu displeja stlačte toto tlačidlo
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24 Preskočiť na predchádzajúcu skladbu, 
kapitolu alebo súbor

25 Preskočiť na nasledujúcu skladbu, 
kapitolu alebo súbor

26 Pri prehrávaní disku, stlačte 
tlačidlo Štart, pozastavenie alebo 
pokračovanie v prehrávaní

27 Pre zastavenie prehrávania stlačte 
toto tlačidlo

28 VOL+ 
(HLASITOSŤ+)

Pre upravenie zvýšenia hlasitosti 
stlačte toto tlačidlo

Ovládajte prehrávanie 
fotografií

Počas prezentácie fotografií ovládajte prehrávanie 
pomocou diaľkového ovládača.

Tlačidlo Akcia
Otočiť obrázok horizontálne / 
vertikálne.
Otočiť obrázok proti smeru 
hodinových ručičiek / v smere 
hodinových ručičiek.

OK Prístup k výberu [Náhľad 
fotografie]

Priblíženie Priblíženie alebo oddialenie 
fotografie. Prehrávanie sa 
pozastaví v režime priblíženia.

OK Spustenie alebo obnovenie 
prehrávania.
Zastavenie a prehrávanie.

Opakované prehrávanie

Počas prehrávania opakovaným stláčaním tlačidla 
REPEAT (OPAKOVAŤ) zvoľte možnosť 
opakovaného prehrávania. 

•	 Opakovať aktuálny titul, kapitolu, skladbu 
alebo celý disk.

•	 Opakovať celý obsah na disku alebo úložnom 
zariadení USB.

•	 Ak chcete zrušiť opakované prehrávanie, 
stláčajte REPEAT (OPAKOVAŤ), kým sa 
nezobrazí [Off] (Vypnutý).

Preskočiť prehrávanie

Prehrávanie môžete preskočiť na konkrétny titul, 
kapitolu alebo skladbu alebo čas.

1 Počas prehrávania stlačte GOTO (PREJSŤ 
NA).
Zobrazí sa lišta vstupného poľa a „0“ bliká. 
Po výbere, stlačte OK pre prehrávanie.

2 Stlačte 0-9 tlačidlá číslic pre výber číslice ako 
čísla titulu, kapitoly alebo stopy.

3 Po zvolení číslice, stlačte  pre zmenu 
pozície číslice.

4 V prípade potreby opakujte kroky 2 a 3 
a dokončite zadávanie čísla titulu, kapitoly 
alebo stopy.

5 Stlačte OK.
Prehrávanie preskočí na vybraný titul, 
kapitolu alebo skladbu alebo čas.

Videá DivX

Videá DivX môžete prehrávať z disku alebo z 
úložného zariadenia USB.

DivX titulky

•	 Ak sa titulky nezobrazujú správne, zmeňte 
znakovú sadu, ktorá podporuje titulky DivX. 
Vyberte znakovú sadu: stlačte SUBTITLE 
(TITULKY) Prepínajte medzi titulkami, kým 
sa nevyberie požadovaná znaková sada.

Znaková sada Jazyky

[Čínština] Zjednodušená čínština

Poznámka

•	 Ak chcete používať titulky, uistite sa, že súbor s 
titulkami má rovnaký názov ako názov súboru DivX. 
Napríklad, ak je video súbor DivX pomenovaný 
„movie.avi“, uložte súbor s titulkami ako „movie.
srt“ alebo „movie.sub“.

•	 Tento prehrávač dokáže prehrávať súbory s 
titulkami v nasledujúcich formátoch: .srt, .sub, .ass, 
.smiand .ssa.
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3 Zmeniť 
nastavenia

Táto časť vám pomôže zmeniť nastavenia tohto 
prehrávača.

Poznámka

•	 Nie je možné zmeniť možnosť menu, ktorá je 
zafarbená na šedo.

•	 Na návrat do predchádzajúceho menu, stlačte . 
Menu opustíte stlačením SETUP (NASTAVENIE).
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Všeobecné

1 Stlačte SETUP (NASTAVENIE).

2 Zvoľte [Setup] (Nastavenie) > [General] 
(Všeobecné) pre prístup k všeobecným 
možnostiam nastavenia.
•	 [TV System] (Televízny systém): 

Vyberte televízny systém, ktorý 
zodpovedá vášmu televízoru. Predvolené, 
toto nastavenie sa zhoduje s bežnými 
televízormi vo vašej krajine.

•	 [Screen protection] (Ochrana 
obrazovky): otvorenie alebo zatvorenie 
ochrany obrazovky.

•	 [HDMI output] (HDMI výstup): vyberte 
rozlíšenie pre videá s vysokým rozlíšením.

•	 [TV type] (Typ televízora): Upravte 
mierku obrazovky.

•	 [Password] (Heslo): Nastavte 
alebo zmeňte heslo na prehrávanie 
obmedzeného disku. Ak nemáte heslo 
alebo ste zabudli heslo, zadajte „136900“.

•	 [Rating] (Označenie): Ak má disk 
informácie o úrovni, môžete pomocou 
tejto možnosti skontrolovať, či sa dá 
prehrať.

•	 [Default] (Predvolené): Obnovte všetky 
výrobné nastavenia, okrem nastavení 
pre [Disc Lock] (Uzamknutie disku), 
[Parental Control] (Rodičovská 
kontrola) a [Password] (Heslo).

Nastavenia jazykov

1 Stlačte SETUP (NASTAVENIE).

2 Zvoľte [Setup] (Nastavenie) > [Preference] 
(Preferencie) pre prístup k preferenčným 
možnostiam nastavenia.
•	 [Zobrazenie stránky]: Vyberte jazyk 

stránky prevádzky videa.
•	 [Audio]: Vyberte jazyk zvuku pre video.
•	 [Titulky]: Vyberte jazyk titulkov pre 

video.
•	 [Menu disku]: Vyberte jazyk menu pre 

video disk.
•	 [Pokračujte v prehrávaní]: Vypnite 

DVD a reštartujte ho, môžete sa vrátiť 
na hornú stránku prehrávania (niektoré 
disky nemusia túto funkciu podporovať).

Zvuk

1 Stlačte SETUP (NASTAVENIE).

2 Zvoľte [Setup] (Nastavenie) > [Audio] 
(Audio) pre prístup k možnostiam nastavenia 
zvuku.
•	 [HDMI AUDIO]: Nastavte zvukový 

formát pre výstup vo vysokom rozlíšení.

Obraz

1 Stlačte SETUP (NASTAVENIE).

2 Zvoľte [Setup] (Nastavenie) > [Picture] 
(Obraz) pre prístup k možnostiam nastavenia 
videa.
•	 Použite / /OK pre upravenie 

jasu, kontrastu, odtieňa, sýtosti a ostrosti 
obrazu, aby ste zlepšili kvalitu.

Nastavenia reproduktorov

1 Stlačte SETUP (NASTAVENIE).

2 Zvoľte [Setup] (Nastavenie) > [Speaker] 
(Reproduktor) pre prístup k možnostiam 
nastavenia videa.
•	 Upravte formát audio výstupu.

Nastavenia Dolby digital

1 Stlačte SETUP (NASTAVENIE).

2 Zvoľte [Setup] (Nastavenie) > [Dolby 
digital] prístup k možnostiam nastavenia 
Dolby digital.
•	 [OP Mode] (OP Režim): Môže nastaviť 

výstupné vedenie a RF prerobenie Dolby 
Digital.

•	 [Dynamic range] (Dynamický rozsah): 
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Ak je kompresný režim „výstupným 
vedením“, vyberte túto položku, 
ak chcete upraviť pomer lineárnej 
kompresie a získať kompresný účinok 
rôznych signálov.

•	 [Dual mono]: vyberte audio formát pre 
zvukový výstup.

Automatický pohotovostný 
režim

•	 Povolenie alebo zakázanie automatického 
pohotovostného režimu. Ak je povolený, 
tento prehrávač sa automaticky prepne 
do pohotovostného režimu po 15 
minútach nečinnosti (napríklad v režime 
pozastavenia alebo zastavenia).

4 Aktualizácia 
softvéru

Poznámka

•	 Počas aktualizácie softvéru sa nesmie prerušiť 
napájanie.

•	 Ak dôjde k prerušeniu napájania, stroj už nebude 
možné používať.

Ak chcete skontrolovať dostupnosť aktualizácií, 
porovnajte aktuálnu verziu softvéru tohto 
prehrávača s najnovšou verziou softvéru (ak je k 
dispozícii) na webovej stránke spoločnosti Philips.

1.  Softvér si stiahnite z webovej stránky.

2.  Pomenujte softvér ako DVDROM.BIN a potom 
ho skopírujte na USB.

3.  Zapnite DVD prehrávač. V prípade, že nemáte 
žiadny disk, pripojte USB zo skopírovaným 
softvérom a zariadenie sa automaticky 
aktualizuje.

5 Špecifikácie

Poznámka

•	 Špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho 
upozornenia

Regionálny kód

Tento prehrávač dokáže prehrávať disky s 
nasledujúcim regionálnym kódom.

Regionálny kód DVD Krajiny

Čína

Prehrávateľné médiá
•	 DVD, DVD-Video, VCD, SVCD, Audio CD
•	 DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R 

DL (Dvoj vrstvové), CD-R/-RW (maximálne 
64 adresárov a 999 súborov)

•	 Úložné zariadenie USB

Formát súboru
•	 Video: avi, .divx, .xvid
•	 Audio: .mp3, .wma
•	 Obrázok: .jpg, .jpeg

USB
•	 Kompatibilita: Vysokorýchlostné USB (2.0)
•	 Podpora triedy: Trieda veľkokapacitného 

úložného zariadenia USB
•	 Systém súborov: FAT16, FAT32
•	 Maximálny počet albumov / priečinkov: 64
•	 Maximálny počet stôp / titulov: 999
•	 USB port: 5 V , 500 mA
•	 Podporuje USB HDD (Mechaniku pevného 

disku): môže byť potrebný externý zdroj 
napájania

Video
•	 Signálny systém: PAL, NTSC, Multi
•	 Zmiešaný video výstup: 1 Vp-p (75 ohmov)
•	 HDMI výstup: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 

1080i, 1080p, Auto
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Audio
•	 2-kanálový analógový výstup

•	 Zvukové predné Ľ a P: 2 Vrms  
(47k Ohmov)

•	 HDMI výstup
•	 Vzorkovacia frekvencia:

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

•	 WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
•	 Konštantná prenosová rýchlosť:

•	 MP3: 8 kbps - 320 kbps
•	 WMA: 64 kbps -192 kbps

Hlavná jednotka
•	 Rozmery (Š x V x H):  

22,5 x 4,3 x 19,6 (cm)
•	 Čistá hmotnosť: 0,92 kg

Napájanie
•	 Menovitý výkon: 100 - 240 V~, 50/60Hz
•	 Spotreba energie: 15 W
•	 Spotreba energie v pohotovostnom režime: 

< 0,5 W

Dodávané príslušenstvo
•	 Diaľkové ovládanie a jedna batéria
•	 AV káble
•	 Návod pre užívateľov

Špecifikácia lasera
•	 Typ: Polovodičový laser InGaAlP (DVD), 

AIGaAs (CD)
•	 Vlnová dĺžka: 658 nm (DVD), 790 nm (CD)
•	 Výkon: 7.0 mW (DVD), 10.0 mW (VCD/CD)
•	 Divergencia lúčov: 60 stupňov

6 Riešenie 
problémov

Aby ste zachovali platnosť záruky, nikdy sa 
nepokúšajte prehrávač opravovať sami.
Ak máte problémy s používaním tohto prehrávača, 
pred požiadaním o opravu skontrolujte 
nasledujúce body.  Ak problém pretrváva, 
zaregistrujte svoj prehrávač a získajte podporu na 
stránke www.philips.com/support.
Ak sa obrátite na spoločnosť Philips, budete 
požiadaní o číslo modelu a sériové číslo tohto 
prehrávača. Číslo modelu a sériové číslo sú na 
zadnej strane prehrávača. Sem napíšte čísla:
Č. modelu  
Sériové č.  

Žiadny obraz.
•	 Vstupný video kanál televízora nie je správne 

zvolený (pozri používateľskú príručku k 
televízoru).

•	 Ak ste zmenili nastavenie systému televízora, 
prepnite späť na predvolené nastavenie.

Pri HDMI pripojení nie je obraz.
•	 Ak sa váš televízor neprepne do režimu 

HDMI.
•	 Ak je kábel HDMI poškodený, vymeňte ho 

za nový kábel HDMI.
•	 Ak ste zmenili nastavenie rozlíšenia HDMI 

videa, prepnite ho na predvolený režim.

Žiadny zvukový výstup z televízora.
•	 Uistite sa, že audio káble sú správne 

pripojené medzi týmto prehrávačom a 
televízorom.

Počas prehrávania videa DivX nie je počuť 
žiadny zvuk.
•	 Audio kódy nie sú podporované.

Žiadny zvuk pri pripojení HDMI.
•	 Ak pripojené zariadenie nie je kompatibilné 

s HDCP alebo je kompatibilné iba s DVI, z 
výstupu HDMI nie je počuť žiadny zvuk.
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•	 Uistite sa, že [HDMI Audio] je nastavené na 
[On] (Zapnutý).

Žiadny audio výstup z reproduktorov 
pripojeného externého audio zariadenia 
(napríklad stereo systému, prijímača 
zosilňovača).
•	 Uistite sa, že audio káble alebo koaxiálny 

kábel sú správne pripojené.
•	 Prepnite externé audio zariadenie na správny 

zdroj vstupného audia.

Disk nie je možné prečítať.
•	 Uistite sa, že tento prehrávač podporuje 

disk (pozrite si časť „Špecifikácie“ > 
„Prehrávateľné médiá“).

•	 Pokiaľ ide o nahratý disk, uistite sa, že je disk 
uzatvorený.

Úložné zariadenie USB nie je možné prečítať.
•	 Uistite sa, že formát pamäťového zariadenia 

USB je kompatibilný s týmto prehrávačom 
(pozrite si „Špecifikácie“ > „USB“).

•	 Uistite sa, že tento prehrávač podporuje 
systém súborov na pamäťovom zariadení 
USB (pozrite si časť „Špecifikácie“ > „USB“).

Súbory nie je možné zobraziť ani prečítať.
•	 Uistite sa, že tento prehrávač podporuje 

tieto súbory (pozrite si časť „Špecifikácie“ > 
„Formát súboru“).

•	 Uistite sa, že počet súborov alebo priečinkov 
nepresahuje podporovaný limit tohto 
prehrávača (maximálne 64 adresárov alebo 
999 súborov).

•	 Ak maximálny počet adresárov prekročí 64, 
súbory v ľubovoľnom adresári, ktorý je mimo 
64 adresárov, sa nedajú prečítať bez ohľadu 
na celkový počet súborov uložených na 
médiu, ktoré sú v rámci maximálneho počtu 
súborov.

Video súbory DivX nie je možné prehrávať.
•	 Skontrolujte, či je video súbor DivX 

kompletný.
•	 Skontrolujte, či je prípona súboru správna.

Titulky DivX sa nezobrazujú správne.
•	 Uistite sa, že súbor s titulkami má rovnaký 

názov ako názov video súboru DivX.
•	 Skontrolujte, či má súbor s titulkami príponu 

podporovanú týmto prehrávačom (.srt, .sub, 
.txt alebo .ssa).

•	 Vyberte znakovú sadu, ktorá podporuje 
titulky (pozri „Používanie vášho DVD 
prehrávača“ > „Videá DivX“).
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7 Bezpečnosť 
a dôležité 
upozornenie

Pred použitím tohto prehrávača DVD si 
prečítajte všetky pokyny a porozumejte im.  Ak 
je poškodenie spôsobené nedodržaním pokynov, 
záruka sa naň nevzťahuje.

Bezpečnosť

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!
•	 Nikdy neodstraňujte kryt prehrávača.
•	 Nikdy nevystavujte produkt a jeho 

príslušenstvo dažďu alebo vode. Nikdy 
neumiestňujte nádoby s tekutinami, napríklad 
vázy, do blízkosti produktu. Ak sa na produkt 
alebo do neho rozlejú tekutiny, okamžite ho 
odpojte zo zásuvky. Ak chcete produkt pred 
použitím skontrolovať, kontaktujte oddelenie 
starostlivosti o spotrebiteľa spoločnosti 
Philips.

•	 Produkt ani príslušenstvo nikdy 
neumiestňujte do blízkosti otvoreného ohňa 
alebo iných zdrojov tepla vrátane priameho 
slnečného žiarenia.

•	 Nikdy nevkladajte predmety do vetracích 
otvorov alebo iných otvorov na produkte.

•	 Ak sa používa hlavná zástrčka alebo spojka 
zariadenia, pre odpojenie zariadenia, musí 
zostať ľahko prístupná.

•	 Batérie (akumulátor alebo nainštalované 
batérie) nevystavujte nadmernému teplu, ako 
je napríklad slnečné svetlo, oheň a podobne.

•	 Pred búrkou s bleskami odpojte produkt z 
elektrickej zásuvky.

•	 Pri odpájaní napájacieho kábla vždy ťahajte za 
zástrčku, nikdy nie za kábel.

Nebezpečenstvo skratu alebo požiaru!
•	 Pred zapojením produktu do sieťovej zásuvky 

sa uistite, že napájacie napätie zodpovedá 

hodnote uvedenej na zadnej alebo spodnej 
strane produktu.

•	 Vyvarujte sa vyvíjaniu tlaku na zástrčky. 
Uvoľnené zástrčky môžu spôsobiť iskrenie 
alebo požiar.

Riziko poranenia alebo poškodenia produktu!
•	 Aby nedošlo k vystaveniu laserovému 

žiareniu, nerozoberajte ho.
•	 Nedotýkajte sa optickej šošovky vo vnútri 

priestoru pre disk.
•	 Produkt alebo iné predmety nikdy 

neumiestňujte na napájacie káble ani na iné 
elektrické zariadenia.

•	 Ak sa produkt prepravuje pri teplotách pod 
5°C, pred pripojením do sieťovej zásuvky 
produkt rozbaľte a počkajte, kým sa jeho 
teplota nevyrovná izbovej teplote.

Nebezpečenstvo prehriatia!
•	 Nikdy produkt neinštalujte do uzatvoreného 

priestoru. Okolo produktu vždy ponechajte 
voľný priestor aspoň 10 cm (štyri palce) na 
vetranie. Uistite sa, že ventilačné otvory na 
produkte nikdy nezakrývajú záclony alebo iné 
predmety.

Nebezpečenstvo kontaminácie!
•	 Odstráňte batérie ak sú vybité alebo ak 

sa diaľkové ovládanie nebude dlhšiu dobu 
používať.

•	 Batérie obsahujú chemické látky. Mali by byť 
správne likvidované.

Nebezpečenstvo prehltnutia batérií!
•	 Produkt / diaľkový ovládač môže obsahovať 

batériu mincového typu, ktorú je možné 
prehltnúť. Batériu uchovávajte vždy mimo 
dosahu detí!

Poznámka

•	 Informácie o zariadení a napájaní nájdete na 
typovom štítku na zadnej alebo spodnej strane 
produktu.

•	 Pred vytvorením alebo zmenou akýchkoľvek 
pripojení skontrolujte, či sú všetky zariadenia 
odpojené od sieťovej zásuvky.
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Starostlivosť o váš produkt

•	 Do priehradky pre disk nevkladajte žiadne 
iné predmety než disky.

•	 Do priehradky pre disk nevkladajte zabalené 
disky alebo popraskané disky.

•	 Ak produkt dlhšiu dobu nepoužívate, vyberte 
disk z priehradky pre disky.

•	 Na čistenie produktu používajte iba 
handričku z mikrovlákna.

Starostlivosť o životné 
prostredie

Váš produkt je navrhnutý a vyrobený z vysoko 
kvalitných materiálov a komponentov, ktoré je 
možné recyklovať a znovu použiť.
Nikdy nelikvidujte produkt spolu s ostatným 
domovým odpadom. Informujte sa o miestnom 
systéme separovaného zberu elektrických a 
elektronických produktov a batérií. Správna 
likvidácia týchto produktov pomáha zabrániť 
negatívnym dopadom na životné prostredie a 
ľudské zdravie.
Váš produkt nie je možné likvidovať spolu s 
bežným komunálnym odpadom, pretože obsahuje 
batérie. Informujte sa o miestnych predpisoch 
týkajúcich sa separovaného zberu batérií. Správna 
likvidácia batérií pomáha zabrániť negatívnym 
dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie.
Ďalšie informácie o recyklačnom stredisku vo 
vašej oblasti nájdete na adrese  
www.recycle.philips.com.

Zhoda

Toto je prístroj TRIEDY II s dvojitou izoláciou a 
bez ochranného uzemnenia.

Copyright (Autorské práva)

Buďte zodpovední 
Rešpektujte autorské práva

Táto položka obsahuje technológiu ochrany proti 
kopírovaniu, ktorá je chránená patentmi USA a 
inými právami duševného vlastníctva spoločnosti 
Rovi Corporation. Spätné inžinierstvo a demontáž 
sú zakázané.

Ochranné známky

HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia 
Interface sú ochranné známky alebo registrované 
ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing 
LLC v USA a ďalších krajinách.

Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby 
Laboratories.
Dolby a symbol dvojité „D“ (double-D symbol) 
sú ochranné známky Dolby Laboratories.

„DVD Video“ je ochranná známka spoločnosti 
DVD Format / Logo Licensing Corporation.



Copyright © MMD Hong Kong Holding Limited 2019. Všetky 
práva vyhradené.
Tento produkt bol vyrobený a predáva sa na zodpovednosť 
spoločnosti MMD Hong Kong Holding Limited a MMD 
Hong Kong Holding Limited je ručiteľom v súvislosti s týmto 
produktom.
Philips a Philips Shield Emblem sú registrované ochranné známky 
spoločnosti Koninklijke Philips N.V. a používajú sa na základe 
licencie.
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