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UW AFSTANDSBEDIENING

(DVD MODE)

In de normale weergavemode, d.w.z. wanneer er geen menu is geactiveerd, hebben de toetsen op de
afstandsbediening een directe functie.



Led
Selectie DVD-mode
MENU = DVD-menu Aan/Uit
= Cursor omhoog
= Cursor rechts
= Cursor omlaag
0-9 = Cijfertoetsen (Druk op deze toetsen om direct naar de nummers van de titel, het hoofdstuk, de track, index, tijd-, etc. te gaan.)
REPEAT = Herhaaltoets - Druk op deze toets voor herhaling van de schijf, titel of het hoofdstuk, mits de schijf
deze functie niet blokkeert.
VOL+ / VOL - = Volume omhoog / Volume omlaag
A
B = Herhaaltoets voor herhaling van A
B. Druk op deze toets voor herhaald afspelen van A <> B, mits
de schijf deze functie niet blokkeert.
DISPLAY = Display-toets - Hiermee wordt tijdens het afspelen het inhoudsmenu getoond of in de normale
weergavemode of in de mode Stop wordt het menu Setup getoond.
ZOOM = Hiermee kunt u tijdens het afspelen van een DVD of Video-CD 2x inzoomen. De zoom-mode wordt
weer uitgeschakeld door nogmaals op de toets Zoom te drukken.
PROGRAM = Programmatoets - Druk op deze toets om naar het programmamenu te gaan voor audio-CD's en
MP3's.
TIME = T i j d t o e t s - H i e r m e e v e r a n d e r t u d e m o d e v a n d e
speeltijdweergave van de schijf, titel, track etc. op het scherm en
op het frontpaneel.
RETURN = Terugtoets - Hiermee gaat u terug naar het voorgaand
selectiescherm, etc. Tijdens het afspelen van een VCD gaat u
met deze toets naar het VCD-menu, mits aanwezig, en de indicator Cursor omhoog verschijnt op het scherm.
= Volgende overslaan
OPEN/CLOSE = Eject - Toets voor het openen en dichtdoen van de
schuiflade.
= Vorige overslaan
TITLE = Titeltoets - Hiermee wordt het titelmenu op het tv-scherm
getoond, mits de schijf deze functie ondersteunt.
= Stop
= Vooruit zoeken
= Play/Pauze
= Achteruit zoeken
ANGLE = Gezichtspunt - Hiermee verandert u de hoek van waaruit
u bij het afspelen van een DVD-schijf de scène bekijkt, mits de
DVD-schijf deze functie ondersteunt.
C = Wissen (Clear)
AUDIO = Audiotoets - Hiermee verandert u de taal van het geluid
bij het afspelen van een DVD-schijf, mits de schijf deze functie
ondersteunt.
SUBTITLE = Ondertitelingstoets - Hiermee verandert u de taal van
de ondertiteling bij het afspelen van een DVD-schijf, mits de
schijf deze functie ondersteunt.
= Mute
SEARCH MODE = Zoekmode - Druk op deze toets om de
zoekmode te selecteren (titel, hoofdstuk, track, index, tijd, etc.),
mits de schijf deze functie niet blokkeert.
+10 = Voor het invoeren van tweecijferige getallen
OK SELECT = OK-toets
= Cursor links
= Aan/Uit-toets - Hiermee schakelt u de voeding van het
apparaat in en uit.
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DVD

TOETSEN BEDIENINGSPANEEL DVD OF PANEEL
AAN ACHTERZIJDE
PANEEL AAN VOORZIJDE

PANEEL AAN ACHTERZIJDE

Schuiflade voor DVD-schijf = Plaats een schijf in de lade
wanneer deze open is.
= Stop (Stop weergave van schijf.)
= Play/Pauze-toets. Hiermee laat u de schijf afspelen of
pauzeert u het afspelen. Als het DVD-menu (basismenu of
titelmenu) actief is, functioneert deze toets als "selectietoets"
(selecteert het gemarkeerde item van het menu), mits de
geplaatste schijf deze functie niet blokkeert.
= Open/Close (Hiermee wordt de schuiflade geopend of
gesloten.)
OPTIC = Digitale uitgang (optisch). (Voor aansluiting van
audioapparatuur met een optische digitale verbindingskabel.)
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OVER DEZE HANDLEIDING

DVD

INFORMATIE OVER VEILIGHEID
LET OP
De DVD-speler is een eersteklas laserproduct. In dit
product wordt echter gebruik gemaakt van een zichtbare
laserstraal die, als u hieraan wordt blootgesteld, een gevaar
kan betekenen voor uw gezondheid. Zorg ervoor dat u op de
juiste wijze met het apparaat omgaat, in overeenstemming
met de gegeven aanwijzingen.
CLASS 1
LASER PRODUCT

 This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims
of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized
by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only
unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

 Fabricage krachtens licentie van Dolby Laboratories. "Dolby" en het symbool met de dubbele
D zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.
 DTS en DTS Digital Out zijn handelsmerken van Digital Theater Systems, Inc.

LET OP
GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN
Het symbool van de bliksemflits met pijlkop in een gelijkzijdige driehoek dient ervoor
om de gebruiker te waarschuwen voor de aanwezigheid van niet-geïsoleerde
"gevaarlijke spanning" binnen in het product dat mogelijk zo hoog is dat een persoon
een elektrische schok kan krijgen.
Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek dient ervoor om de gebruiker te wijzen op
belangrijke instructies in de documentatie met betrekking tot bediening en onderhoud
van het apparaat.
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ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

DVD

1) Weergave van DVD/VCD/CD/MP3
2) NTSC/PAL-weergave (afhankelijk van de schijfinhoud)
3) Gebruikersvriendelijke bediening via menu op het
scherm
, Dolby Digital, DTS of LPCM optische digitale
4)
audio-uitgangen.
5) Ondersteuning van meerdere beeldformaten (16:9
Breedbeeld, 4:3 Letterbox, 4:3 PAN & SCAN)
6) Ondersteuning van verschillende audiosignalen
(maximaal 8)
7) Ondersteuning van verschillende soorten ondertiteling
(maximaal 32)
8) Ondersteuning van meervoudige gezichtspunten
(maximaal 9)
9) Kinderbeveiliging met 8 niveaus
10) Snel vooruit en achteruit spoelen op 4 verschillende
snelheden
11) Mooie weergave zonder verstoring op dubbele
snelheid
12) Langzaam afspelen op diverse snelheden
13) Weergave per beeld
14) Zoekfunctie op tijd
15) Markeerfunctie
16) Herhaalfunctie
B herhaalfunctie
17) A
18) Diverse afspeelmogelijkheden (Normaal/Shuffle/Intro)
voor audio-CD & MP3
19) Programmeerfunctie voor audio-CD & MP3
20) Digitale audio-uitgang van DVD

SCHIJVEN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR DIT
APPARAAT:
Op deze speler kunnen de volgende schijven worden
afgespeeld.
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OPMERKINGEN M.B.T. SCHIJVEN:
OMGAAN MET DE SCHIJVEN
 Pak de schijf alleen aan de rand vast zodat deze schoon
blijft. Raak het oppervlak niet aan.
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 Plak geen papier of plakband op de schijf.
 Als er lijm (of een vergelijkbare substantie) op de schijf
zit, verwijder die dan volledig voordat de schijf wordt
gebruikt.
 Stel de schijf niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen zoals heteluchtkanalen, of laat de
schijven niet achter in een auto die in de zon staat
geparkeerd, aangezien de temperatuur in de auto
aanzienlijk kan oplopen.
 Plaats de schijf na gebruik altijd weer in de bijbehorende
doos.

DVD

DE SCHIJVEN SCHOONMAKEN
 Reinig de schijf voor het afspelen met een
reinigingsdoekje. Veeg de schijf vanuit het midden naar
buiten toe schoon.
 Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine, thinner, in de
handel verkrijgbare schoonmaakmiddelen, of
antistatische spray voor grammofoonplaten van vinyl.

AANSLUITING OP EEN AVVERSTERKER
DIGITALE AUDIO-UITGANG
Voor een optimaal geluid kan dit apparaat via de optische of
coaxiale digitale audio-uitgangen worden aangesloten op
een AV-versterker met een ingebouwde Dolby Digital
decoder. Met 6 luidsprekers kunt u genieten van het 5.1kanaals Surround-geluid.
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MENU-INTERFACE

DVD

Menu Display
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De gebruiker kan tijdens het afspelen naar het menu
Display gaan door op de toets Display te drukken op de
afstandsbediening of het toetsenblok. Links op het menu
kan de gebruiker de huidige status van de schijf zien. De
items onder het uitgezoomde beeld kunnen allemaal
worden geselecteerd en gewijzigd met behulp van de
pijltoetsen en de toets Select, mits de schijf deze functies
toelaat. Het uiterlijk van dit menu kan variëren afhankelijk van
de schijf (DVD/VCD/CD/MP3).

DVD MODE:
HOOFDSTUK:
Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd,
mits de schijf deze functie toelaat. Door het hoofdstuk te
wijzigen, kunt u ook andere hoofdstukken van de huidige
titel op de schijf bekijken. Zodra u op een cijfertoets drukt gaat
u direct naar het betreffende hoofdstuk (eencijferige
hoofdstuknummers), of u drukt eerst op de toets Select en
voert dan meerdere cijfers in.
TITEL:
Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd,
mits de schijf deze functie toelaat. Door de titel te wijzigen,
kunt u ook de andere titels op de schijf bekijken. Als u op een
cijfertoets drukt gaat u direct naar het betreffende hoofdstuk
(eencijferige hoofdstuknummers), of u drukt eerst op de
toets Select en voert dan meerdere cijfers in.
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AUDIO:

DVD

Wanneer de audioregel is gemarkeerd, worden de
beschikbare audiotalen en -types getoond zodra u op de
toets Select drukt, mits de schijf deze functie toelaat. De
gebruiker kan de gewenste audiotaal en het audiotype uit de
lijst selecteren met behulp van de pijltoetsen en de toets
Select.
ONDERTITELING:
Wanneer de ondertitelingsregel is gemarkeerd, worden de
beschikbare soorten ondertiteling getoond zodra u op de
toets Select drukt. De gebruiker kan de gewenste
ondertiteling en het type selecteren uit deze lijst met behulp
van de pijltoetsen en de toets Select.
GEZICHTSPUNT:
De beschikbare gezichtspunten van de scène kunnen
worden geselecteerd met behulp van de numerieke
toetsen, mits de schijf deze functie toelaat. Slechts enkele
DVD-opnames hebben scènes met meerdere
gezichtspunten. Indien de schijf geen meerdere
gezichtspunten heeft, wordt op deze regel getoond:
"Gezichtspunt 1/1 weergave 1/1". Wanneer een schijf in
bepaalde scènes over drie gezichtspunten beschikt, dan
staat er bij het begin van het afspelen bij de
gezichtspuntregel: "1/3 weergave 1/1". Dat wil zeggen: de
schijf heeft 3 gezichtspunten, de huidig weergegeven scène
heeft slechts 1 gezichtspunt en u kijkt momenteel naar het
eerste gezichtspunt. Zodra de scène begint met meerdere
gezichtspunten wordt het volgende op het scherm getoond:
"Gezichtspunt 1/3 weergave 1/3" en bij de gezichtspuntregel
staat: 1/3 weergave 1/3". Dat betekent dat de huidige schijf
beschikt over 3 gezichtspunten, en de weergegeven scène
heeft 3 gezichtspunten en u kijkt momenteel naar het eerste
gezichtspunt. Wanneer u op de toets Angle drukt tijdens een
scène met meerdere gezichtspunten kunt u de andere
gezichtspunten bekijken (bijv. Gezichtspunt 2/3 weergave
2/3). Soms komt het voor dat schijven nepinformatie geven
over verschillende gezichtspunten. Wanneer u een
dergelijke schijf afspeelt, wordt er aangegeven dat het totale
aantal gezichtspunten meer is dan 1, maar de scène met
meerdere gezichtspunten wordt nooit getoond.
TIJD:
De totale tijd van de betreffende titel wordt getoond.
Wanneer de toets Select wordt ingedrukt, kan de gebruiker
een gewenste tijd invoeren met behulp van de numerieke
toetsen, mits de schijf deze functie toelaat, en vervolgens
wordt het afspelen voortgezet vanaf die tijd.
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MARKERING:

DVD

De gebruiker kan 5 scènes van een schijf markeren door op
de toets Select te drukken en met behulp van deze functie
teruggaan naar de gemarkeerde scène. Via de optie "Alle
markeringen wissen" kan de gebruiker alle eerder gemaakte
markeringen wissen.
HERHAALMODE:
De gebruiker kan drie verschillende herhalingsmodi
selecteren: schijf, titel of hoofdstuk. Indien de schijf een van
deze modi of allemaal niet toelaat, dan wordt de betreffende
mode niet getoond. Door een van deze opties te selecteren
zal het afspelen opnieuw starten nadat de titel, schijf of het
hoofdstuk is afgelopen, mits de schijf deze functie toelaat.
Let op dat niet alle herhalingsmodi ondersteund worden
door alle DVD-schijven omdat sommige op een manier zijn
geschreven die geen herhaling toelaat. Het komt vaak voor
dat schijfherhaling niet werkt, zoals bij schijven die eindigen
met een menu.
TIJD-DISPLAY:
Met dit item kan de mode van de tijd, die links op het scherm
wordt getoond, worden gewijzigd. De tijd-display toont:
Huidige waarde van de teller in de mode "Totaal verstreken
tijd".
Resterende tijd in de mode "Totaal resterende tijd".
De tijd in totaal in de mode "Totale tijd"
DOWNMIX-MODE:
De analoge tweekanaals audio-uitgangen kunnen in dit
menu worden geselecteerd als stereo of Surround.

VIDEO CD MODE:
TITEL:
Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd.
Door de titel te wijzigen, kunt u de andere titels op de schijf
bekijken, mits de schijf meerdere titels bevat.
HOOFDSTUK:
Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd.
Door het hoofdstuk te wijzigen kunt u de andere
hoofdstukken van de huidige titel op de schijf bekijken, mits
deze meerdere hoofdstukken bevat.
TIJD:
De totale tijd van de betreffende titel wordt getoond.
Wanneer de toets Select wordt ingedrukt, kan de gebruiker
een gewenste tijd invoeren met de numerieke toetsen en
gaat het afspelen vervolgens door vanaf die tijd.
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MARKERING:

DVD

De gebruiker kan 5 scènes van een schijf markeren door op
de toets Select te drukken en met behulp van deze functie
teruggaan naar de gemarkeerde scène. Door de optie "Alle
markeringen wissen" kan de gebruiker alle eerder gemaakte
markeringen wissen.
HERHAALMODE:
De gebruiker kan twee verschillende herhalingsmodi
selecteren. Door een van deze opties te selecteren zal het
afspelen opnieuw starten nadat de titel of de schijf is
afgelopen.

AUDIO CD MODE:
TRACK:
Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd.
Door de track te wijzigen, kunt u de andere tracks op de
schijf beluisteren.
TIJD:
De totale tijd van die track wordt getoond. Wanneer de toets
Select wordt ingedrukt, kan de gebruiker een gewenste tijd
invoeren met de numerieke toetsen en gaat het afspelen
door vanaf die tijd.
MARKERING:
De gebruiker kan 5 momenten op een schijf markeren door
op de toets Select te drukken en met behulp van deze
functie teruggaan naar het gemarkeerde punt. Door de
optie "Alle markeringen wissen" kan de gebruiker alle eerder
gemaakte markeringen wissen.
AFSPEELMODE:
Met dit item kan gekozen worden voor "Normaal", "Shuffle"
en "Intro". In de mode "Normaal" worden de tracks in de
normale volgorde afgespeeld. Wanneer de mode "Shuffle"
is geselecteerd, dan worden de tracks in willekeurige
volgorde afgespeeld. In de mode "Intro" worden de eerste
10 seconden van elke track afgespeeld in de normale
volgorde.
AFSPEELLIJST:
In het submenu Afspeellijst staan de volgende items
wanneer de afspeellijst leeg is:
 Programmeren: in dit submenu kunt u de afspeellijst
aanpassen aan uw wensen. Dit menu bestaat uit twee
hoofdvensters. Het bovenste venster wordt
"Trackselector" genoemd en het onderste wordt "Editor
afspeellijst" genoemd. Met de pijltoetsen kunt u navigeren
in het venster Trackselector. Met behulp van de toets
Select voegt u de gemarkeerde track toe aan de lijst. Met
de toets C kunt u de track die u het laatst heeft
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toegevoegd weer verwijderen uit de lijst. Onderaan de
lijst met de verschillende tracks wordt het totale aantal
tracks en de totale afspeeltijd weergegeven. Met de toets
Angle kunt u van het venster Trackselector naar het
venster Editor afspeellijst gaan en weer terug. Wanneer
u in het venster Editor afspeellijst bent, kunt u met de
pijltoetsen navigeren in de lijst. Met de toets C kunt u de
laatste track voor de cursor van de lijst verwijderen. Met
de numerieke toetsen kunt u een track toevoegen.
Gebruik de toets +10 om een track toe te voegen met
een nummer boven de 10. Zodra u op de toets Play drukt
wordt de geprogrammeerde lijst afgespeeld. Met de toets
Return verlaat u dit submenu.
 Alle tracks toevoegen aan programma: hiermee worden
alle tracks op de schijf aan de afspeellijst toegevoegd.
 Programma wissen: hiermee wordt de afspeellijst
gewist.
Wanneer de afspeellijst niet leeg is, staat er als eerste item
op het submenu Afspeellijst: Afspeellijst activeren.
Selecteer dit item om de tracks van de lijst af te spelen.
Tijdens het afspelen van de lijst, staat er als eerste item in
het submenu Afspeellijst: Afspeellijst deactiveren. Selecteer
dit item om het afspelen van de lijst te stoppen.

DVD

HERHAALMODE:
De gebruiker kan twee verschillende herhalingsmodi
selecteren. Door een van deze opties te selecteren zal het
afspelen opnieuw starten nadat de track of schijf is
afgelopen.
TIJD-DISPLAY:
Met dit item kan de mode van de tijd, die links op het scherm
wordt getoond, worden gewijzigd. De tijd-display toont:
 Huidige tellerwaarde van de track in de mode "Track;
verstreken tijd".
 Resterende tijd van de track in de mode "Track;
resterende tijd".
 Totale tijd van de track in de mode "Track".
 Huidige tellerwaarde van de schijf in de mode "Totaal
verstreken tijd".
 Resterende tijd van de schijf in de mode "Totaal
resterende tijd".
 Totale tijd van de schijf in de mode "Totaal".

MP3 MODE:
TRACK:
Dit item kan met de numerieke toetsen worden gewijzigd.
Door de track te wijzigen, kunt u de andere tracks op de
schijf beluisteren.
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TIJD:
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De totale tijd van die track wordt getoond. Wanneer de toets
Select wordt ingedrukt, kan de gebruiker een gewenste tijd
invoeren met de numerieke toetsen en gaat het afspelen
door vanaf die tijd.
AFSPEELMODE:
Met dit item kan gekozen worden voor "Normaal", "Shuffle"
en "Intro". In de mode "Normaal" worden de tracks in de
normale volgorde afgespeeld. Wanneer de mode "Shuffle"
is geselecteerd, dan worden de tracks in willekeurige
volgorde afgespeeld. In de mode "Intro" worden de eerste
10 seconden van elke track afgespeeld in de normale
volgorde.
AFSPEELLIJST:
In het submenu Afspeellijst staan de volgende items
wanneer de afspeellijst leeg is:
 Programmeren: in dit submenu kunt u de afspeellijst
aanpassen aan uw wensen. Dit menu bestaat uit twee
hoofdvensters. Het bovenste venster wordt
"Trackselector" genoemd en het onderste wordt "Editor
afspeellijst" genoemd. Met de pijltoetsen kunt u navigeren
in het venster Trackselector. De documentnaam van de
gemarkeerde track wordt automatisch bovenaan de lijst
getoond. Met behulp van de toets Select voegt u de
gemarkeerde track toe aan de lijst. Met de toets C kunt u
de track die u het laatst heeft toegevoegd weer
verwijderen uit de lijst. Onderaan de lijst met de
verschillende tracks wordt het totale aantal tracks en de
totale afspeeltijd weergegeven. Met de toets Angle kunt u
van het venster Trackselector naar het venster Editor
afspeellijst gaan en weer terug. Wanneer u in het
venster Editor afspeellijst bent, kunt u met de pijltoetsen
navigeren in de lijst. Met de toets C kunt u de laatste
track voor de cursor van de lijst verwijderen. Met de
numerieke toetsen kunt u een track toevoegen. Gebruik
de toets +10 om een track toe te voegen met een
nummer boven de 10. Zodra u op de toets Play drukt
wordt de geprogrammeerde lijst afgespeeld. Met de toets
Return verlaat u dit submenu.
 Alle tracks toevoegen aan programma: hiermee worden
alle tracks op de schijf aan de afspeellijst toegevoegd.
Het toevoegen van de tracks kan enige tijd duren.
 Programma wissen: hiermee wordt de afspeellijst
gewist.
Wanneer de afspeellijst niet leeg is, staat er als eerste item
op het submenu Afspeellijst: Afspeellijst activeren.
Selecteer dit item om de tracks van de lijst af te spelen.
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Tijdens het afspelen van de lijst, staat als eerste item in het
submenu Afspeellijst: Afspeellijst deactiveren. Selecteer dit
item om het afspelen van de lijst te stoppen.

DVD

HERHAALMODE:
De gebruiker kan twee verschillende herhalingsmodi
selecteren. Door een van deze opties te selecteren zal het
afspelen opnieuw starten nadat de track of schijf is
afgelopen.
TIJD-DISPLAY:
Met dit item kan de mode van de tijd, die links op het scherm
wordt getoond, worden gewijzigd. De tijd-display toont:
 Huidige tellerwaarde van de track in de mode "Track;
verstreken tijd".
 Resterende tijd van de track in de mode "Track;
resterende tijd".
 Totale tijd van de track in de mode "Track".
MEER OVER MP3:
Wanneer u tijdens het afspelen van een MP3-schijf op de
toets Menu drukt, wordt het menu Bestandslijst getoond. In
het bovenste venster worden 14 tracks tegelijkertijd
getoond met de oorspronkelijke bestandsnamen.
 Met de toets   of   verplaatst u de trackmarkering.
 De gemarkeerde bestandsnaam en de naam van de
directory (indien aanwezig) worden onder de lijst
getoond.
 Ga met de toets   of   naar de vorige of volgende
pagina in de lijst.
 Druk op de toets Select om de gemarkeerde track te
laten afspelen.
 Druk op de toets Title om de trackgegevens van het
gemarkeerde item te bekijken.
Wanneer u tijdens het afspelen van een MP3-schijf op de
toets Title drukt, wordt het menu Trackgegevens getoond.
 Met de toets   of   kunt u de gegevens van de
vorige of volgende track bekijken.
 Met de toets   of   kunt u de gegevens van de 10
tracks voor of na de huidige track bekijken.
 Druk op de toets Select om de betreffende track te
laten afspelen.
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MENU SETUP:
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De instellingen die in dit menu worden gedaan zijn geldig
voor alle schijven.
U kunt alleen naar dit menu gaan wanneer de schuiflade
leeg is. Druk op de display-toets om naar dit menu te gaan.
TAAL:
MENU'S VAN HET APPARAAT:
De gebruiker kan de OSD-standaardtaal van de menu's
van de speler selecteren.
SCHIJFMENU'S:
De gebruiker kan de menutaal van de DVD-schijven
selecteren uit de getoonde talen. Het schijfmenu verschijnt
in de geselecteerde taal, indien deze door die bepaalde
DVD-schijf wordt ondersteund.
SCHIJF-AUDIO:
De gebruiker kan de audio-standaardtaal selecteren indien
deze door die bepaalde DVD-schijf wordt ondersteund.
SCHIJF-ONDERTITELING:
De gebruiker kan de standaardtaal van de ondertiteling
selecteren indien deze door die bepaalde DVD-schijf wordt
ondersteund.
AUDIO:
DIGITALE AUDIO-UITGANG:
Dit apparaat ondersteunt Dolby Digital, DTS, MPEG en
LPCM via optische en coaxiale digitale audio-uitgangen.
Instellingen in dit menu hebben geen effect op de analoge
audio-uitgangen.
SURROUND-FORMAAT:
Bij Dolby Digital, DTS en MPEG Multichannel kan het
meerkanaals Surround-formaat worden geselecteerd,
afhankelijk van de audio-inhoud van de DVD-schijf.
Gewoonlijk hebben DVD-schijven Dolby Digital-audio.
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DYNAMISCH BEREIK:

DVD

Bij dit item kunt u kiezen uit "gecomprimeerd" of
"maximaal".
DOWNMIX-MODE:
De analoge audio-uitgangen kunnen in dit menu worden
geselecteerd als "Stereo normaal" of "Dolby Surround".
DOWNSAMPLING:
Bij dit item kunt u kiezen uit "True 96 KHz" of "48 KHzcompatibel".
DISPLAY:
WEERGAVENORM:
U kunt in dit menu kiezen uit "Inhoudspecifiek" of "PAL".
Wanneer de optie Inhoudspecifiek is geselecteerd, dan zal
de weergave overeenkomen met de inhoud van de schijf
(PAL of NTSC). Wanneer de optie PAL wordt geselecteerd,
dan wordt de weergave naar PAL omgezet onafhankelijk
van de schijfinhoud.
BEELDFORMAAT:
Er zijn verschillende breedte/hoogte-verhoudingen
mogelijk, variërend van 16:9-breedbeeld en diverse 4:3formaten.
INFO OP SCHERM:
OSD, On Screen Display, geeft informatie op het scherm,
(bijv. wanneer de toetsen Play, Volgende overslaan,
Zoekmode etc. worden ingedrukt) Als "Uit" is geselecteerd,
dan wordt er geen OSD-informatie op het scherm getoond.
KLEUREN VAN HET SCHERM:
De kleuren van het scherm kunnen worden gewijzigd. U
kunt kiezen uit drie mogelijkheden.
ENERGIEBESPARING:
Schermbeveiliging: De schermbeveiliging kan worden
ingesteld op activering na 3, 10 of 30 minuten. Selecteer de
optie Nooit om de schermbeveiliging uit te schakelen.
Standby: De DVD-speler gaat naar stand-by na 5,15 of 35
minuten als deze in de normale weergavemode is of in de
mode Stop staat. Selecteer de optie Nooit om de functie
automatische stand-by uit te schakelen.
SCHIJF:
AUTOPLAY:
Als de functie autoplay is ingeschakeld, dan wordt de schijf
meteen afgespeeld nadat deze in de schuiflade wordt
geplaatst, zonder eerst op de toets Play te drukken.
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DVD/VIDEO-CD/CD/MP3-speler,
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DEFINITIES VAN DE TERMEN
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GEZICHTSPUNT
Sommige DVD-schijven zijn voorzien van opnames die
tegelijkertijd vanuit verschillende hoeken zijn opgenomen
(bijv. dezelfde scène is van voren, van rechts en van links
opgenomen). Bij deze schijven kunt u de toets Angle
gebruiken om de scène vanuit verschillende hoeken te
bekijken.

HOOFDSTUKNUMMER
Deze nummers staan op de DVD-schijven. Een titel is
onderverdeeld in vele secties, die allemaal weer zijn
genummerd. Aan de hand van deze nummers kunnen
bepaalde onderdelen snel worden gevonden.

DVD
Een DVD-schijf is een optische schijf met een hoge
dichtheid waarop beelden en geluid van hoge kwaliteit zijn
opgenomen door middel van digitale signalen en waarbij
gebruik is gemaakt van een nieuwe
videocompressietechniek (MPEG II) en een high-density
opnametechnologie. Met DVD kunt u gedurende een
langere tijd (bijv. een film kan geheel worden opgenomen)
bewegend beeldmateriaal opnemen dat een mooie,
aangename beeldweergave heeft.
DVD is opgebouwd uit twee dunne schijven van 0,6 mm dik
die aan elkaar zijn bevestigd. Hoe dunner de schijf, hoe
hoger de dichtheid van de opgenomen informatie. Hierdoor
heeft een DVD-schijf een grotere capaciteit dan een enkele
schijf van 1,2 mm dik. Doordat de twee dunne schijven aan
elkaar zijn bevestigd, is tweezijdig afspelen over enige tijd
in de toekomst in principe mogelijk zodat de weergavetijd
nog langer wordt.

WEERGAVEMENU
Het weergavemenu is opgenomen op een Video-CD (versie
2.0). De scènes of informatie waar u naar wilt kijken (of
luisteren) kunnen interactief worden geselecteerd door
middel van het menu dat op het tv-scherm wordt getoond.

ONDERTITELING
Dat zijn de tekstregels die onder aan het scherm worden
getoond en een vertaling geven van de gesproken tekst.
Deze zijn op de DVD-schijven opgenomen.
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TIJDWEERGAVE
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Deze cijfers geven de verstreken speeltijd aan vanaf het
begin van de schijf of het begin van een titel. Met behulp van
deze tijdsaanduiding kan snel een bepaalde scène worden
gevonden. (Mogelijk werkt deze functie niet bij alle schijven.)

TITELNUMMER
Deze nummers zijn opgenomen op de DVD-schijven. Als
een schijf twee of meer films bevat dan worden deze films
aangeduid met titel 1, titel 2, etc.

TRACKNUMMER
Deze nummers geven de tracks aan die op de Video-CD's
en CD's staan. Hiermee kunt u snel bepaalde tracks
vinden.

VIDEO-CD
Deze schijf bevat beeld- en geluidsopnames van een
kwaliteit die overeenkomt met die van een videoband. Dit
apparaat ondersteunt ook video-CD's met weergavemenu
(versie 2.0).

DOLBY DIGITAL
Veel bioscopen zijn uitgerust met een 5.1-kanaals
Surround-systeem. U heeft dezelfde technologie tot uw
beschikking bij u thuis. Om hier volledig van te kunnen
profiteren moet uw DVD-speler aangesloten zijn op een
externe Dolby Digital Decoder via de digitale uitgangen
(coaxiaal of optisch).

DOLBY PRO LOGIC
Dit is de technologie van Dolby Laboratories om Dolby
Surround-gecodeerde programma's actief te decoderen.
Dolby Surround-programma's zijn voorzien van vier
audiokanalen (links, rechts, centrum en Surround) die zijn
gecodeerd naar een standaard 2-kanaals stereosignaal. Het
achterkanaal is mono.

PCM
PCM staat voor Pulse Code Modulation en is een digitaal
audioformaat. Het digitale audioformaat van een CD- of
DVD-schijf is PCM.

MPEG
MPEG staat voor Moving Picture Experts Group. Dit is een
internationale norm voor de compressie van bewegende
beelden. De digitale audiosignalen op sommige DVDschijven zijn in dit formaat gecomprimeerd en opgenomen.
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