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DCP850
Tekintse meg videóit iPod-ról, 

DVD-ről és SD kártyáról
Élvezze DVD-it és iPod videóit 8,5"-es, széles, billenthető képernyőn. A keskeny és 
kompakt Philips DCP850 SD- és MMC-memóriakártya-olvasóval rendelkezik, amellyel 
megtekintheti a memóriakártyáján tárolt digitális fényképeket és DivX filmeket.

Videók és fényképek több forrásból
• Lejátszás iPodról és töltés
• 8,5"-es, billenthető, színes LCD-panel a rugalmasabb megtekinthetőségért
• DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
• SD/MMC kártyanyílás filmek és fényképek megtekintéséhez

Merüljön el a változatos szórakozás világában
• Nézzen filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban!
• Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
• Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért

Az Ön útközbeni kényelmére tervezve
• A beépített akkumulátornak köszönhető vékony és könnyű kialakítás
• Egyetlen távvezérlő a rendszerhez és az iPod-hoz
• Hálózati adapter, gépkocsiadapter és AV-kábel mellékelve



 Lejátszás iPodról és töltés
Élvezze kedvenc MP3 zeneszámait miközben 
tölti iPod-ját! A dokkolóval közvetlenül 
csatlakoztathatja iPod lejátszóját a dokkolós 
szórakoztatórendszerhez, így kedvenc zenéit 
kiváló hangzással hallgathatja. Lejátszás közben 
lehetősége van iPod-jának töltésére, így nem 
kell aggódnia az akkumulátorának megfelelő 
töltöttségéért. A távvezérlővel navigálhat, 
kiválasztva és lejátszva az iPod lejátszón tárolt 
zenéit. A dokkolós szórakoztatórendszer 
automatikusan tölti iPod készülékét dokkolás 
közben.

DVD/DivX® és MPEG4 lejátszása
A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt 
videofelvételeket tekinthet meg nappalija 
kényelmében. A DivX® média formátum 

MPEG4 alapú videotömörítési technológia, 
amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és 
zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/
RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A 
DivX® CD-lemezt lejátszhatja egyes DVD-
lejátszókon, DEV-felvevőkön és 
házimozirendszerekben.

SD/MMC kártyanyílás filmekhez
SD/MMC kártyanyílás filmek és fényképek 
megtekintéséhez

Zero Bright Dot™ képernyő
Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, 
melyek mentesek az LCD-képernyőkön 
megszokott, zavaró sötét, illetve világos 
pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában 
„fényes pontok”-nak nevezett apró 

tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos 
számú fényes pont előfordulását korábban a 
panel-tömeggyártás elkerülhetetlen 
velejárójának tekintették. A Philips a 
hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú 
minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és 
így az LCD-kijelzők készítésé a fényes pontok 
tekintetében a zéró tolerancia elvét követik . 
Válasszon a Philips Zero Bright Dot™ 
technológiájú hordozható DVD-lejátszót az 
optimális képminőség érdekében.

Dolby Digital
Mivel a Dolby Digital vezető digitális 
többcsatornás audió szabvány az emberi fül 
működését veszi alapul, általa nagyszerű 
minőségű térhatású hangzást tapasztalhat.
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Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• LCD-panel típusa: Csillogásvédő polarizátor
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 8,5 hüvelyk
• Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
• Fényesség: 200 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 250:1
• Tényleges látóterület: 187,2 x 105,3 mm
• Képponttávolság: 0,13 (sz) x 0,45 (m)
• Válaszidő (tipikus): 30 ms

iPod-dal kompatibilis
• Kompatibilis: 5. generációs iPod

Multimédiás alkalmazások
• Memóriakártya elérése: SD/MMC memóriakártya 

aljzat

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-
RW, MP3-CD, Kép-CD

• Lemezlejátszási módok: OSD, A-B ismétlés, Lemez 
menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, 
Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú 
visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagyítás

• Videolemez lejátszási rendszer: PAL

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
• Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, CD-R, 

CD-RW
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Hang
• Kimenő teljesítmény: 300 mW RMS (beépített 

hangszórók)
• Jel-zaj arány: >80 dB (fülh.), >62 dB (beép. hangsz.)
• kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS 

(fülhallgató)

Csatlakoztathatóság
• Egyenáram bemenet: 9 V
• AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény

Feszültség
• akku típusa: Beépített akkumulátor, LI-Polimer

Tartozékok
• Távvezérlő: 35 gomb
• Váltóáram/egyenáram adapter: (100–240 V, 50/60 

Hz)
• Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
• Kábelek: 1 x AV-kábel
• Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, spanyol

Méretek
• Fődoboz mérete: 262 x 272 x 284 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Fő kartondoboz súlya: 4,7 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

274 x 254 x 84 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

210 x 39 x 178 mm
• Termék tömege: 1,1 kg
•
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