
 

 

Philips
DVD плейър

DVP1033
Възпроизвежда всеки диск, 

чете всеки формат
Има ли значение размерът? Чували ли сте, че по-малкото може да е повече? Представяме ви най-

изгодния DVD плейър. Без усложнения! Едно просто устройство, което възпроизвежда всякакъв 

формат на диска, включително цифрови снимки, без никакъв компромис с качеството на 

картината.

Вдъхва живот на звук и видео
• 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
• 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
• Цифров аудио изход за превъзходна многоканална аудио връзка

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



 Сертифициран за DivX
Благодарение на поддръжката на DivX можете да 
се наслаждавате на DivX кодирано видео в 
комфортната обстановка на вашия хол. Форматът 
DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която 
позволява записването на големи файлове като 
филми, трейлъри и музикални клипове на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове.

192kHz/24-битов аудио ЦАП
Семплирането с 192 kHz позволява точно 
възпроизвеждане на оригиналните звукови криви. 
В съчетание с 24-битовата разделителна 
способност от оригиналния аналогов звук се 
улавя повече информация, което води до много 
по-вярно аудио възпроизвеждане.

Възпроизвежда всичко
Възпроизвеждайте MP3, WMA и JPEG и се 
убедете в удобството да споделяте 
мултимедийните си файлове на телевизора или на 
системата за домашно кино - в уютната 
обстановка на вашата дневна.
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Акценти
• Тегло на апарата: 1,3 кг
•

Картина/дисплей
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 

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

Звук
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Честотен обхват: 30-20000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: 100
• Изкривявания и шумове (1 kHz): 85 dB
• Crosstalk (1kHz): 100 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
• Звукова система: Dolby Digital

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-

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

• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 

MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

WMA, PCM

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: DVD-R/-RW, 

DVD+R/+RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak 
Picture CD

• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Обръщане на 
снимки, Завъртане, Слайдшоу, Мащабиране, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

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

Възможности за свързване
• Задни конектори: Цифров коаксиален изход, 

SCART

Удобство
• Защита за деца: Родителски контрол, 
Заключване за деца

• Езици на екранното меню: Английски, Гръцки, 
Унгарски, Руски, Испански, Турски, Чешки

Мощност
• Консумирана мощност: < 10 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 2 бр. батерии тип 

AAA, Дистанционно управление, Листовка с 
гаранция за цял свят, Ръководство за 
потребителя

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

260 x 59 x 250 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

325 x 194 x 295 мм
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