
 

 

Philips
Digitální přijímač

s DVD přehrávačem

DTP4800
Digitální TV a přehrávání DVD v jednom

se zvýšením rozlišení HDMI 1080p
bude stanoveno

Oživí zvuk a obraz
• Digitální příjem pro senzační kvalitu obrazu a zvuku
• Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz
• 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
• Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Snadné použití
• Vestavěný digitální tuner pro příjem DVB-T rádia a televize
• Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového 

ovladače
• Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB

Přehrává všechny filmy a hudbu
• Certifikace DivX pro standardní přehrávání videí DivX
• Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

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



 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.

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

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením 
poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy 

natočené ve standardním rozlišení si nyní 
můžete užívat v pravém vysokém rozlišení 
s podrobnějším a naprosto přirozeným 
obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená 
písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje 
řádkovou strukturu převažující na televizních 
obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně 
ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální 
připojení, přenášející nekomprimované 
digitální video ve formátu HD nebo digitální 
vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho 
převodu na analogový zvuk – výsledkem je 
perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, 
zaručeně neovlivněná žádným šumem.

Multimédia DivX
Přehrává formáty CD, (S)VCD, DVD, DVD+- 
R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka

Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do 
souborů MP3 v produktu Philips a uložte je 
pomocí kabelu USB přímo na USB Flash disk 
nebo do přenosného přehrávače médií. 
Vychutnejte si pohodlí tvorby souborů MP3 
přímo ve vašem obývacím pokoji, a to bez 
nutnosti použití počítače a dokonce během 
doby, kdy je disk CD přehráván.
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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, 
Výstup progres. komponentního videa, Výstup 
kompozitního videa (CVBS), Výstup HDMI

Pohodlí
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Holandština, 

Anglická, Francouzská, Německá, Italská, 
Portugalská, Španělská, Čeština

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

video kabel, Stručný návod k rychlému použití, 
Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, 
Mezinárodní záruční list

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 39 x 209 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 400 x 80 x 282 mm

Multimediální aplikace
• Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3
• Multimediální připojení: Norma pro paměťové 

karty USB

Obraz/displej
• Digitálně analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
• Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování 

videa

Spotřeba
• Napájení: 230 V, 50 Hz
• Spotřeba elektrické energie: < 12 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

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, 

DivX 3.11
• Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, DivX, 

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

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
•
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