
 

 

Philips
Докинг система за 
забавления

DCP850
Гледайте видео от iPod, 

DVD и карта SD
Гледайте видео от DVD и iPod на широкия 8,5-инчов въртящ се екран. Елегантният и 
компактен Philips DCP850 разполага и с четец на SD/MMC карти с памет, което ви 
позволява да гледате съхранени на картата с памет цифрови фотографии или DivX филми.

Гледайте видео и снимки от различни източници
• Възпроизвеждане и зареждане на iPod
• 8.5" шарнирен цветен LCD панел за подобрена гъвкавост при гледане
• Възпроизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
• Гледайте филми и снимки от четеца на карти SD/MMC

Потопете се в изключителни AV забавления
• Гледайте филми в широкоекранен формат 16:9
• Екран Zero Bright Dot™ за оптимално качество на картината
• Dolby Digital за върховно филмово преживяване

Създадена за вашето удобство в движение
• Тънък и лек дизайн благодарение на вградената батерия
• Едно дистанционно управление за системата и за iPod
• Приложени AC адаптер, адаптер за кола и AV кабел



 Възпроизвеждане и зареждане на 
iPod
Възпроизвеждане и зареждане на iPod

Възпроизвеждане на DVD/DivX® и 
MPEG4
С поддръжката на DivX® можете да се 
наслаждавате на DivX® кодирано видео в 
уютната обстановка на вашата дневна. 
Форматът DivX® е видеокомпресия, 
базирана на MPEG4, която позволява 
записването на големи файлове, като филми, 
филмови реклами и музикални клипове на 
носители като CD-R/RW, карти с памет и 
DVD-video. DivX® CD дискове могат да се 
възпроизвеждат от определени DVD 

плейъри, DVD рекордери и системи за 
домашно кино.

Четец на карти SD/MMC
Гледайте филми и снимки от четеца на 
карти SD/MMC

Екран Zero Bright Dot™
Насладете се на изображение с най-високо 
качество, без липсващи точки на LCD 
екрана. LCD дисплеите обикновено имат 
недостатъци, наричани в LCD отрасъла 
"светещи точки". Доскоро наличието на 
неголям брой светещи точки се считаше за 
неизбежен страничен ефект при масовото 
производство на LCD. При използваните в 
нашите портативни DVD плейъри строги 

процедури на Philips за контрол на 
качеството нашите LCD дисплеи се 
произвеждат с нулев толеранс към 
светещите точки. Портативните DVD 
плейъри разполагат с технологията на Philips 
Zero Bright Dot™, която гарантира 
оптимално качество на изображението.

Dolby Digital
Тъй като Dolby Digital, водещият световен 
цифров многоканален аудио стандарт, 
използва начина, по който човешкото ухо 
естествено обработва звука, вие 
възприемате аудио със съраунд звук и 
превъзходно качество с реалистично 
пространствено подсказване.
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Картина/дисплей
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
• тип на LCD панела: Поляризатор против 
отблясъци

• Размер на екрана по диагонал (инча): 8,5 инч
• Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 

3(RGB)
• Яркост: 200 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 250:1
• Ефективна зона на гледане: 187,2 x 105,3 мм
• Стъпка на пикселите: 0,13 (Ш) x 0,245 (В)
• Време на отговор (типично): 30 мс

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod 5-то поколение

Мултимедийни приложения
• Достъп до карти с памет: Слот за карти SD/

MMC

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/
CD-RW, MP3-CD, Picture CD

• Режими на възпроизвеждане на диска: екранно 
меню, A-B повторение, Дисково меню, Бързо 
пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, 
Повторение, Разбъркано възпроизвеждане, 
Бавно назад, Бавно напред, Увеличение

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 

CD-R, CD-RW
• Поддържани файлови системи: ISO-9660, Jolliet
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Звук
• Изходна мощност: 300 mW RMS (вградени 
високоговорители)

• Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB 
(вгр.високогов.)

• Изходна мощност (RMS): 10mW RMS 
(слушалка)

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): 9V
• AV вход: Композитно (CVBS) x1
• AV изход: Композитно (CVBS) x1
• Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2

Удобство
• Индикатор за зареждане на батерията

Мощност
• Тип батерия: Вградена батерия, литиево-
полимерна

Аксесоари
• Дистанционно управление: 35 бутона
• AC/DC адаптер: (100-240 V, 50/60Hz)
• Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за 
запалка, 12vDC

• Кабели: 1 x AV кабел
• Ръководство за потребителя: Английски/
френски/испански

Размери
• Габарити на кашона: 262 x 272 x 284 мм
• Количество в общия кашон: 3
• Тегло на общия кашон: 4,7 кг
• Тип опаковка: D-box
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

274 x 254 x 84 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

210 x 39 x 178 мм
• Тегло на изделието: 1,1 кг
•
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