
 

 

Philips
Digitální přijímač

s DVD přehrávačem

DTP2340
Digitální TV a přehrávání 

DVD v jednom
bude stanoveno

Jednoduchá instalace a použití
• Vestavěný digitální tuner pro příjem DVB-T rádia a televize

Přehraje všechny filmy a hudbu
• Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG

Oživí zvuk
• Digitální příjem pro senzační kvalitu obrazu a zvuku

Oživí zvuk a obraz
• 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku

Připojte se a využívejte více zdrojů
• Připojení USB Media pro přehrávání médií z jednotek USB Flash



 Vestavěný digitální tuner
Vestavěný digitální tuner pro příjem DVB-T rádia a 
televize

Přehraje vše
Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už 
DivX, MP3 nebo JPEG. Zažijte nepřekonatelné 
pohodlí skvělých možností přehrávatelnosti a luxus 
sdílení souborů médií na televizoru nebo systému 
domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího pokoje.

Připojení USB Media
Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní 
protokol, který je obvykle používán k připojení 
počítačů, periférií a spotřebního elektronického 
vybavení. Díky připojení USB Media stačí pouze 
zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo 
fotografii a začít přehrávat.

Průvodce na obrazovce
Každý týden máte k dispozici stovky programů. 
Naneštěstí nebývá snadné určit, jaké z nich jsou 
zajímavé. Průvodce na obrazovce poskytuje jasný a 
výstižný seznam vysílaných TV programů. Zajišťuje 
rychlé a pohodlné nalezení potřebných programů a 
umožňuje okamžitý výběr programu, které chcete 
sledovat. Díky průvodci na obrazovce neexistuje 
snadnější způsob sledování televize.
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Přednosti
• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
•

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, 

Vícekanálový systém MPEG2, PCM, WMA
• Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD, CD-

R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Jednotka 
Flash USB

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: USB
• Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/

pravý, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Scart

Pohodlí
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, 

Holandština, Angličtina, Francouzština, Němčina, 
Italština, Portugalština, Španělština

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Audio / 

video kabel, Stručný návod k rychlému použití, 
Dálkový ovladač, Uživatelský manuál, Mezinárodní 
záruční list

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 260 x 45 x 260 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 348 x 98 x 330 mm

Multimediální aplikace
• Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3

Obraz/displej
• Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz

Spotřeba
• Napájení: 110-240 V, 50/60 Hz
• Spotřeba elektrické energie: < 12 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <4,5

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Zvukový systém: Dolby Digital
• Kmitočtová charakteristika: 16-20 000 Hz
• Přeslech (1kHz): 110 dB
• Funkce Dynamic Range (1kHz): > 90 dB
• Zkreslení a šum (1kHz): <77 dB

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, 

Prezentace, Zvětšení
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Obrazový disk CD Kodak, 
Obrazové disky CD

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX 6.0, MPEG1, MPEG2
• Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, DivX, 

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