
 

 

Philips
Цифров приемник

с възпроизвеждане на DVD

DTP4800
Цифрова телевизия и възпроизвеждане на DVD в едно
с подобряване до HDMI 1080p

Вдъхнете живот на звука и видеото
• Цифрово приемане за удивително качество на звука и картината
• HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
• 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
• Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

Лесна употреба
• Вграден цифров тунер за DVB-T приемане на радио и телевизия
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно

• Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдискове в USB устройства

Възпроизвежда всичките ви филми и музика
• Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
• Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

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



 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.

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

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. 

Филмите със стандартна разделителна 
способност вече могат да се изживеят в 
истинска HD разделителна способност - 
така се гарантира по-добра детайлност и 
повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с 
"p" в "1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с 
което също се осигуряват безкомпромисно 
резки изображения. На всичко отгоре, 
HDMI представлява пряка цифрова връзка, 
която може да пренася некомпресирано 
HD видео и цифрово многоканално аудио, 
без да се преобразуват до аналогови 
сигнали, с което се гарантират безупречна 
картина и качествен звук, с пълно отсъствие 
на шум.

Мултимедиен DivX
Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, 
DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Създаване на MP3 с едно движение

Преобразувайте съдържанието на 
любимите си компактдискове в MP3 
файлове на продукта си от Philips и ги 
съхранявайте направо на USB 
ключодържател или на портативния си 
мултимедиен плейър с USB кабел. 
Възползвайте се от удобството да създавате 
MP3 файлове в дневната си, без компютър и 
дори докато компактдискът свири.
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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, 
Изход - компонентно видео (прогресивно), 
Изход за композитно видео (CVBS), HDMI 
изход

Удобство
• Езици на екранното меню: холандски, 
английски, френски, немски, италиански, 
португалски, испански, чешки

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): 

360 x 39 x 209 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

400 x 80 x 282 мм

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

• Съединители за мултимедия: Устройство клас 
USB-памет

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

54 MHz
• Подобрение на картината: Прогресивно 
сканиране, Пресемплиране на видео

Power
• Електрозахранване: 230 V, 50 Hz
• Потребявана мощност: < 12 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

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, DivX 3.11
• 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: 
NTSC, PAL

•
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