
 

 

Philips
Цифров приемник

с възпроизвеждане на DVD

DTP2340
Цифрова телевизия и възпроизвеждане 

на DVD в едно

Проста настройка и употреба
• Вграден цифров тунер за DVB-T приемане на радио и телевизия

Възпроизвежда всичките ви филми и музика
• Възпроизвежда формати DivX, MP3 и JPEG снимки от цифров фотоапарат

Вдъхва живот на аудиото
• Цифрово приемане за удивително качество на звука и картината

Вдъхва живот на звук и видео
• 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал

Свържете и се насладете на няколко източника
• USB Media Link за възпроизвеждане на мултимедия от USB флаш устройства



 Вграден цифров тунер
Вграден цифров тунер за DVB-T приемане на 
радио и телевизия

Възпроизвежда всичко
Възпроизвеждайте практически всеки 
мултимедиен формат - бил той DivX, MP3 или 
JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство на 
големите възможности за възпроизвеждане и в 
лукса да показвате мултимедийните си файлове 
на телевизора или на системата за домашно кино 
- в уютната обстановка на вашата дневна.

USB Media Link
Универсалната серийна шина, или USB, е стандарт 
за протокол, който е удобен за свързване на 
компютри, периферни устройства и 
потребителски електронни уреди. С USB Media 
Link всичко, което трябва да направите, е да 
включите своето USB устройство, да изберете 
филм, музика или снимка и да ги гледате и 
слушате.

Екранен ТВ справочник
Всяка седмица имаме стотици програми. За 
съжаление, винаги е трудно да откриете 
следващите интересни предавания. Екранният ТВ 
справочник предоставя кратък и ясен списък с 
телевизионните програми, които ще бъдат 
излъчени. Той гарантира, че ще намерите бързо и 
удобно това, което търсите, и ви позволява да 
изберете веднага програмите, които искате да 
запишете. Няма по-лесен начин за гледане на 
телевизия, отколкото с екранния ТВ справочник.
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Акценти
NTSC, PAL
•

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 
Многоканален MPEG2, PCM, WMA

• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD, 
CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 
флаш устройство

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: USB
• Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/
десен, Цифров коаксиален изход, SCART

Удобство
• Езици на екранното меню: Чешки, Холандски, 
Английски, Френски, Немски, Италиански, 
Португалски, Испански

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 
Аудио/видео кабел, Ръководство за бързо 
инсталиране, Дистанционно управление, 
Ръководство за потребителя, Листовка с 
гаранция за цял свят

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

260 x 45 x 260 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

348 x 98 x 330 мм

Мултимедийни приложения
• Формати на възпроизвеждане: DivX, Снимки 
във формат JPEG, MP3

Картина/дисплей
• Цифрово-аналогов преобразувател: 10 битов, 

54 MHz

Мощност
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz
• Консумирана мощност: < 12 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 4,5

Звук
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Звукова система: Dolby Digital
• Честотен обхват: 16-20000 Hz
• Crosstalk (1kHz): 110 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): > 90 dB
• Изкривявания и шумове (1 kHz): < 77 dB

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Обръщане на 
снимки, Завъртане, Слайдшоу, Мащабиране

• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Kodak Picture CD, 
Picture CD

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX 6.0, MPEG1, 

MPEG2
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-

RW, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD-видео, Video CD/SVCD

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
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