
 

 

Philips
DVD-lejátszó

DVP1033
Bármilyen lemez lejátszása, és 

bármilyen formátum olvasása
Fontos a méret? Tudja, hogy a kevés több is lehet? Ismerje meg a legjutányosabb árú 
DVD-lejátszót. Csak semmi bonyodalom! Ez az egyszerű készülék szinte minden 
lemezformátumról, akár digitális fényképeket is remek képminőségben tud lejátszani.

A hang- és képfelvételek életre kelnek
• 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez
• A 192 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenetet
• Kiváló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
• Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Összes filmjének és zenéjének lejátszása
• CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
• MP3 és WMA lejátszása, JPEG-formátumú digitális fényképek megjelenítése
• DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához



 192 kHz/24 bites audió DAC
A 192 kHz-es mintavétel segítségével az eredetinek 
pontosan megfelelő hanggörbét kaphat. A 24-bites 
felbontással együtt több információ tárolható az 
eredeti analóg hanggörbéről, ami sokkal gazdagabb 
hangvisszaadást tesz lehetővé.

Progresszív pásztázás
A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép 
függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb 
képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan 
félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros 
félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, 
így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép 
jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem 
élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Minden lejátszható
Játssza le MP3, WMA és JPEG fájljait, és élvezze a 
médiafájlok megosztásának kényelmét a TV 
készülékén vagy házimozi rendszerén - mindezt a 
nappalijának kényelmében.

DivX tanúsítvánnyal rendelkező
A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt 
videofelvételeket és - többek között Interneten 
vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg 
nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan 
MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely 
nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD 
lemezeken, USB tárolóeszközökön és egyéb 
memóriakártyákon, melyeket DivX Ultra Certified® 
Philips készüléke képes lejátszani.
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