
 

 

Philips
Receiver digital

cu redare DVD

DTP2340
Televiziune digitală şi 

redare DVD integrată

Ușor de configurat și utilizat
• Tuner digital integrat pentru radio DVB-T și recepţie TV

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate
• Poate reda fișiere DivX, MP3 și JPEG de pe camerele digitale

Daţi viaţă sunetului
• Recepţie digitală pentru calitate audio și video senzaţională

Dă viaţă fișierelor audio/video
• Convertorul D/A pe 24 biţi/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare

Conectaţi-vă si bucuraţi-vă de mai multe surse
• Legătură media USB pentru redarea fișierelor media de pe memorii flash USB



 Tuner digital integrat
Tuner digital integrat pentru radio DVB-T și recepţie 
TV

Redă toate formatele
Redaţi orice format media doriţi - fie că este DivX, 
MP3 sau JPEG. Experimentaţi confortul imbatabil a 
unei capacităţi formidabile de redare și luxul 
împărtășirii fișierelor media pe televizorul sau 
sistemul Home theater - în confortul camerei dvs. de 
zi.

Legătură media USB
Universal Serial Bus sau USB este un protocol 
standard care este utilizat în mod confortabil pentru 
a lega calculatoare, periferice și echipamente 
electrice ale consumatorului. Cu legătura media 
USB, este suficient să conectaţi dispozitivul USB, să 
selectaţi filmul, muzica sau fotografiile și să începeţi 
să redaţi.

Ghid TV afișat pe ecran
Sunt sute de programe la dispoziţia noastră în fiecare 
săptămână. Din păcate, nu este niciodată ușor să 
aflăm care sunt programele interesante. Ghidul TV 
afișat pe ecran oferă o listă clară și concisă de 
programe TV care vor fi transmise. Acesta asigură 
faptul că veţi găsi ceea ce aveţi nevoie rapid și comod, 
permiţându-vă să selectaţi imediat programele pe 
care doriţi să le înregistraţi. Nu există o metodă mai 
ușoară de a privi la televizor decât cu ghidul TV afișat 
pe ecran.
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Repere
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
•

Redare audio
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

multi-canal, PCM, WMA
• Medii de redare: CD audio, CD, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Unitate flash USB

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB
• Conexiuni spate: Ieșire audio analogică S/D, Ieșire 

coaxială digitală, Scart

Confort
• Limbi OSD: Cehă, Olandeză, Engleză, Franceză, 

Germană, Italiană, Portugheză, Spaniolă

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Cablu audio/

video, Ghid de iniţiere rapidă, Telecomandă, 
Manual de utilizare, Certificat de garanţie 
internaţională

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 260 x 45 x 260 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

348 x 98 x 330 mm

Aplicaţii multimedia
• Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, 

MP3

Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 10 biţi, 54 MHz

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consum de energie: < 12 W
• Consum în standby: < 4,5

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 192 kHz
• Sistem audio: Dolby Digital
• Răspuns în frecvenţă: 16-20000 Hz
• Diafonie (1 kHz): 110 dB
• Interval dinamic (1 kHz): > 90 dB
• Distorsionare și zgomot (1 kHz): < 77 dB

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în 

oglindă, Rotire, Prezentare, Zoom
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, Kodak Picture CD, Picture CD

Redare video
• Formate de comprimare: DivX 6.0, MPEG1, 

MPEG2
• Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, DivX, DVD, 

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