
 

 

Philips
Bağlantı Eğlence Sistemi

DCP850
iPod, DVD ve SD karttan 

video izleyin
8,5" genişliğindeki döner ekranda DVD ve iPod videolarınızın keyfini çıkarın. Bu şık ve 
kompakt Philips DCP850'de bellek kartınızdaki dijital fotoğraflarınızı veya DivX filmlerinizi 
izlemenize olanak sağlayan bir SD/MMC bellek kartı okuyucu da bulunmaktadır.

Çeșitli kaynaklardan video ve fotoğraf keyfi
• iPod'unuzu çalın ve șarj edin
• Gelișmiș görüntüleme esnekliği için 8,5" dönebilen renkli LCD panel
• DVD, DVD+/-R ve DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® ve MPEG4 filmleri oynatın
• SD/MMC kart okuyucu ile filmleri ve fotoğrafları görüntüleyin

AV eğlencesinde son nokta
• Filmleri 16:9 geniș ekran formatıyla izleyin
• İdeal ekran kalitesi için Zero Bright Dot™ özelliğine sahip ekran
• Mükemmel film deneyimi için Dolby Dijital

Hareket halinde rahatlığınız için tasarlandı
• Dahili pil sayesinde ince ve hafif tasarım
• Hem sistem hem de iPod için tek bir uzaktan kumanda
• AC adaptör, araç adaptörü ve AV kablosu dahildir



 iPod'unuzu çalın ve șarj edin
iPod'unuzu çalın ve șarj edin

DVD/DivX® ve MPEG4 oynatın
DivX® desteğiyle, DivX®'le șifrelenmiș 
görüntüleri oturma odanızın rahatlığı içinde 
izleyebilirsiniz. DivX® medya formatı, filmler, 
film fragmanları ve müzik videoları gibi büyük 
dosyaları CD-R/RW, hafıza kartı ve DVD-video 
gibi medya araçlarında saklayabilmenize olanak 
sağlayan MPEG4 tabanlı bir görüntü sıkıștırma 
teknolojisidir. DivX® CD'leri, DVD oynatıcı, 
DVD kaydedici ya da ev sinema sistemlerinde 
oynatılabilir.

SD/MMC kart okuyucu
SD/MMC kart okuyucu ile filmleri ve 
fotoğrafları görüntüleyin

Zero Bright Dot™ özellikli ekran
LCD ekranındaki rahatsız edici boș 
noktalardan arınmıș, en yüksek kalitedeki 
görüntülerin keyfini çıkarın. LCD ekranlarında 
genellikle, LCD endüstrisinde 'parlak nokta' 
denilen kusurlar bulunmaktadır. Sınırlı sayıda 
parlak nokta, bir zamanlar LCD seri üretiminin 
kaçınılmaz sonucu olarak 
değerlendirilmekteydi. Philips'in portatif DVD 
Oynatıcılarda uyguladığı titiz kalite kontrol 

prosedürleri ile LCD ekranlarımız parlak 
noktalara sıfır toleransla üretilmektedir. İdeal 
ekran kalitesinden emin olmak için Philips Zero 
Bright Dot™ (Sıfır Parlak Nokta) kullanılan 
portatif DVD Oynatıcıları tercih edin.

Dolby Dijital
Dünyanın önde gelen dijital çok kanallı ses 
standartlarından biri olan Dolby Dijital, insan 
kulağının sesi ișleyiș biçiminden yararlandığı 
için, gerçekçi bir mekan hissi veren muhteșem 
kalitede bir surround sesin tadını çıkarırsınız.
DCP850/12

Özellikler
Bağlantı Eğlence Sistemi



Yayın tarihi 2017-04-04

Sürüm: 2.0.7

12 NC: 8670 000 32238
EAN: 87 12581 35000 0

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden 
değișiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips 
N.V. șirketi veya ilgili kurulușlara aittir.

www.philips.com
Görüntü/Ekran
• Ekran tipi: LCD TFT
• LCD panel tipi: Parlama önleyici polarize yüzey
• Çapraz ekran boyutu (inç): 8,5 inç
• Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
• Parlaklık: 200 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 250:1
• Etkin izleme alanı: 187,2x105,3mm
• Piksel aralığı: 0,13 (G) x 0,245 (Y)
• Tepki süresi (tipik): 30 ms

iPod uyumlu
• Așağıdakilerle uyumludur: 5. Nesil iPod

Çoklu Ortam Uygulamaları
• Bellek Kartı Erișimi: SD/MMC kart yuvası

Video Oynatma
• Çalma Ortamı: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

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

• Disk Çalma Modları: OSD, A-B Tekrarlama, Disk 
Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Tekrarlama, Rasgele 
Çalma, Yavaș Geri, Yavaș İleri, Büyütme

• Video disk oynatma sistemi: PAL

Müzik Çalma
• Sıkıștırma formatı: Dolby Dijital, MP3
• Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW
• Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Jolliet
• MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Ses
• Çıkıș Gücü: 300 mW RMS (dahili hoparlörler)

• Sinyal gürültü oranı: >80dB(kulaklık), >62dB(dahili 
hoparlörler)

• Çıkıș gücü (RMS): 10mW RMS(kulaklık)

Bağlanılabilirlik
• DC giriși: 9 V
• AV giriși: Kompozit (CVBS) x1
• AV çıkıșı: Kompozit (CVBS) x1
• Kulaklık jakı: 2 adet 3,5 mm Stereo Kulaklık

Kullanılabilirlik
• Pil șarj göstergesi

Güç
• Pil Tipi: Dahili pil, LI Polimer

Aksesuarlar
• Uzaktan kumanda: 35 tuș
• AC/DC Adaptörü: (100-240v, 50/60Hz)
• Araç kiti: araç adaptörü, 12vDC
• Kablolar: 1 x AV Kablosu
• Kullanım Kılavuzu: İngilizce/Fransızca/İspanyolca

Boyutlar
• Ana kutu boyutları: 262 x 272 x 284 mm
• Ana karton miktarı: 3
• Ana karton ağırlığı: 4,7 kg
• Ambalaj türü: D-box
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

274 x 254 x 84 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 210 x 39 x 178 mm
• Ürün ağırlığı: 1,1 kg
•
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