
 

 

Philips
Dockningssystem för 
underhållning

DCP850
Se på video från iPod, 

DVD och SD-kort
Titta på DVD och iPod-videor på en 8,5-tums vridskärm. Den tunna och kompakta Philips 
DCP850 har även en SD/MMC-minneskortläsare som gör att du kan titta på digitala foton 
eller DivX-filmer som du har sparat på minneskortet.

Se på dina videor och bilder från flera källor
• Spela upp och ladda din iPod
• 8,5-tums LCD-vridskärm ger förbättrade tittvinklar
• Spela upp DVD-, DVD+/-R- och DVD+/-RW-, (S)VCD-, DivX®- och MPEG4-filmer
• SD/MMC-kortplats för visning av filmer och foton

Njut av den ultimata underhållningen
• Se på film i 16:9 widescreen-format
• Zero Bright Dot™-skärm för optimal bildskärmskvalitet
• Dolby Digital för den ultimata filmupplevelsen

Designad för dig som rör på dig
• Tunn och lätt design tack vare det inbyggda batteriet
• En fjärrkontroll för systemet och iPod
• Strömadapter, biladapter och AV-kabel medföljer



 Spela upp och ladda din iPod
Lyssna på din favoritmusik på MP3 medan du 
laddar din iPod. Med dockan kan du ansluta 
iPod-enheten direkt till dockningssystemet för 
underhållning så att du kan lyssna på din 
favoritmusik med suveränt ljud. Den laddar 
också din iPod under uppspelningen så att du 
kan lyssna på musik och behöver inte oroa dig 
för att batteriet till den bärbara spelaren ska ta 
slut. Använd fjärrkontrollen till att navigera, 
välja och spela upp musiken som finns sparad 
på din iPod. Dockningssystemet för 
underhållning laddar den bärbara enheten när 
den är dockad.

Spela upp DVD/DivX® och MPEG4
Med DivX®-support kan du njuta av DivX®-
kodade videofilmer hemma i TV-soffan. 
DivX®-medieformatet är en MPEG4-baserad 

videokomprimeringsteknik som du kan 
använda till att spara stora filer, som filmer, 
filmklipp och musikvideor på medier som CD-
R/RW, minneskort och DVD-video. Du kan 
spela DivX®-CD-skivor på vissa DVD-spelare, 
DVD-recorder och hemmabiosystem.

SD/MMC-kortplats för filmer
SD/MMC-kortplats för visning av filmer och 
foton

Zero Bright Dot™-skärm
Njut av bilder av högsta kvalitet utan störande 
tomma punkter på LCD-skärmen. LCD-
skärmar har ofta felaktigheter som kallas "döda 
pixlar" i LCD-branschen. Ett begränsat antal 
"döda pixlar" ansågs tidigare vara en oundviklig 
bieffekt av LCD-skärmtillverkning i stora 

volymer. Med Philips stränga 
kvalitetskontrollprocedurer som används vid 
tillverkningen av våra bärbara DVD-spelare 
tillverkas våra LCD-skärmar med noll tolerans 
för "döda pixlar". Utvalda bärbara DVD-
spelare är utrustade med Philips Zero Bright 
Dot™-garanti så att du får optimal 
bildskärmskvalitet.

Dolby Digital
Eftersom Dolby Digital, som är världens 
populäraste standard för digitalt flerkanaligt 
ljud, utnyttjar människoörats naturliga sätt att 
bearbeta ljud, upplever du surroundljudet med 
överlägsen kvalitet och verklighetstrogna 
ledljud.
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Bild/visning
• Displayskärmtyp: LCD TFT
• LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
• Diagonal skärmstorlek (tum): 8,5 tum
• Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
• Ljusstyrka: 200 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 250:1
• Effektiv visningsyta: 187,2 x 105,3 mm
• Bildpunktavstånd: 0,13 (B) x 0,245 (H)
• Svarstid (medel): 30 ms

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod 5th Generation

Multimedietillämpningar
• Minneskortåtkomst: SD-/MMC-kortplats

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/

-RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, 
MP3-CD-skiva, Picture CD

• Skivuppspelningslägen: OSD, Repetera A–B, 
Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, Repetering, 
Blandad uppspelning, Sakta bakåt, Sakta framåt, 
Zoom

• System för videouppspelning: PAL

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
• Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, CD-R, 

CD-RW
• Filsystem som stöds: ISO-9660, Jolliet
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Ljud
• Uteffekt: 300 mW RMS (inbyggda högtalare)
• Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlurar), > 62 dB 

(inbyggda högtalare)
• Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)

Anslutningar
• DC-in: 9 V
• AV-ingång: Komposit (CVBS) x1
• AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
• Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2

Bekvämlighet
• Indikering vid batteriladdning

Effekt
• Batterityp: Inbyggt batteri, Litiumbatteri

Tillbehör
• Fjärrkontroll: 35 knappar
• AC/DC-adapter: (100–240 V, 50/60 Hz)
• Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
• kablar: 1 x AV-kabel
• Bruksanvisning: Engelska, franska, spanska

Mått
• Huvudförpackningens mått: 262 x 272 x 284 mm
• Antal i förpackning: 3
• Vikt på huvudkartong: 4,7 kg
• Förpackningstyp: D-box
• Förpackningens mått (B x H x D): 

274 x 254 x 84 mm
• Produktens mått (B x H x D): 210 x 39 x 178 mm
• Produktvikt: 1.1 kg
•
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