
 

 

Philips
Σύνδεση συστήματος 
ψυχαγωγίας

DCP850
Απολαύστε βίντεο από το iPod, 

το DVD και την κάρτα SD
Απολαύστε DVD και βίντεο από το iPod σε μια ευρεία περιστρεφόμενη οθόνη 8,5''. Η κομψή και 

συμπαγής DCP850 της Philips διαθέτει επίσης συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης SD/MMC για 

δυνατότητα προβολής ψηφιακών φωτογραφιών ή ταινιών DivX που βρίσκονται αποθηκευμένες 

στην κάρτα μνήμης.

Απολαύστε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σας από πολλαπλές πηγές
• Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod
• Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη LCD 8,5'' για βελτιωμένη ευελιξία προβολής
• Αναπαραγωγή ταινιών DVD, DVD+/-R και DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
• Υποδοχή κάρτας SD/MMC για προβολή ταινιών και φωτογραφιών

Βυθιστείτε στην απόλυτη οπτικοακουστική ψυχαγωγία
• Παρακολουθήστε ταινίες σε φορμά widescreen 16:9
• Οθόνη Zero Bright Dot™ για βέλτιστη ποιότητα οθόνης
• Dolby Digital για υπέρτατη κινηματογραφική εμπειρία

Σχεδίαση για τη δική σας άνεση εν κινήσει
• Λεπτός και ελαφρύς σχεδιασμός χάρη στην ενσωματωμένη μπαταρία
• Ένα μόνο τηλεχειριστήριο για το ηχοσύστημα και το iPod
• Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό AC, τροφοδοτικό αυτοκινήτου και καλώδιο AV



 Αναπαραγωγή και φόρτιση του iPod
Απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική MP3 
ενώ φορτίζετε το iPod! Η βάση σύνδεσης 
σάς επιτρέπει να συνδέετε το iPod απευθείας 
στη σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας ώστε 
να ακούτε την αγαπημένη σας μουσική με 
εξαιρετικό ήχο. Επίσης φορτίζει το iPod κατά 
την αναπαραγωγή ώστε να μπορείτε να 
απολαμβάνετε τη μουσική σας και να μην 
χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως αδειάσει η 
μπαταρία του iPod. Χρησιμοποιήστε το 
τηλεχειριστήριο για την πλοήγηση, την 
επιλογή και την αναπαραγωγή της μουσικής 
που είναι αποθηκευμένη στο iPod. Η 
σύνδεση συστήματος ψυχαγωγίας φορτίζει 
αυτόματα το iPod ενώ είναι συνδεδεμένο.

Αναπαραγωγή DVD/DivX® & MPEG4
Με την υποστήριξη DivX®, θα έχετε τη 
δυνατότητα να απολαμβάνετε βίντεο με 
κωδικοποίηση DivX® άνετα από το σαλόνι 

σας. Το φορμά μέσων DivX® είναι μια 
τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, 
η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε 
μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και 
μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW, 
κάρτες μνήμης και DVD-video. Η 
αναπαραγωγή των CD DivX® είναι δυνατή 
σε επιλεγμένα DVD player, DVD recorder και 
συστήματα Home Cinema.

Υποδοχή κάρτας SD/MMC για ταινίες
Υποδοχή κάρτας SD/MMC για προβολή 
ταινιών και φωτογραφιών

Οθόνη Zero Bright Dot™
Απολαύστε την υψηλότερη δυνατή ποιότητα 
εικόνων, χωρίς ενοχλητικές μαύρες 
κουκκίδες, στην οθόνη LCD. Οι οθόνες LCD 
έχουν συχνά ατέλειες, γνωστές ως 'φωτεινές 
κουκκίδες' στη βιομηχανία LCD. Ένας 
περιορισμένος αριθμός φωτεινών 

κουκκίδων κάποτε θεωρείτο αναπόφευκτη 
συνέπεια της μαζικής παραγωγής οθονών 
LCD. Με τις αυστηρές διαδικασίες ποιοτικού 
ελέγχου της Philips που χρησιμοποιούνται 
για τα φορητά DVD Player της εταιρείας μας, 
οι οθόνες μας LCD παράγονται με μηδενική 
ανοχή για τις φωτεινές κουκκίδες. 
Επιλεγμένα μοντέλα φορητών DVD Player 
συνοδεύονται από την πολιτική Zero Bright 
Dot™ της Philips που εγγυάται τη βέλτιστη 
ποιότητα οθόνης.

Dolby Digital
Επειδή τα συστήματα Dolby Digital 
εκμεταλλεύονται τον τρόπο με τον οποίο το 
ανθρώπινο αυτί επεξεργάζεται φυσικά τον 
ήχο, μπορείτε να ζήσετε την εμπειρία 
εξαιρετικής ποιότητας περιβάλλοντα ήχου 
με ρεαλιστική χωρική αναπαραγωγή.
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Εικόνα/Οθόνη
• Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
• Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 8,5 ίντσα
• Ανάλυση: 480(w)x234(H)x3(RGB)
• Φωτεινότητα: 200 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
• Πραγματική περιοχή προβολής: 187,2 x 105,3 
χιλ.

• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,13 (Π) x 0,245 (Υ)
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Συμβατότητα με iPod
• Συμβατότητα με: iPod 5ης γενιάς

Εφαρμογές πολυμέσων
• Πρόσβαση κάρτας μνήμης: Υποδοχή κάρτας SD/

MMC

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, SVCD, Βίντεο CD, CD, CD-R/CD-
RW, MP3-CD, CD εικόνων

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: OSD, 
Επανάληψη A-B, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση 
πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, Επανάληψη, 
Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση πίσω, Αργή 
κίνηση εμπρός, Ζουμ

• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, CD-R, CD-

RW
• Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, 

Jolliet
• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

Ήχος
• Ισχύς: 300mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)

• Λόγος σήματος προς θόρυβο: 
>80dB(ακουστικά), >62dB(ενσωμ. ηχεία)

• Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος DC: 9V
• Είσοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος 

(CVBS)
• Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
• Υποδοχή ακουστικών: 2 στερεοφωνικά 
ακουστικά 3,5 χιλ.

Ευκολία
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία, 
Πολυμερών λιθίου

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο: 35 πλήκτρα
• Τροφοδοτικό AC/DC: (100-240V, 50/60Hz)
• Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας 
αυτοκινήτου, 12vDC

• Καλώδια: 1 καλώδιο AV
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά/Γαλλικά/Ισπανικά

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

262 x 272 x 284 χιλ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,7 κ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

274 x 254 x 84 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

210 x 39 x 178 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 1,1 κ.
•
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