
 

 

Philips 2000 series
DVD плейър

DivX Ultra
Устройство ProReader

DVP2800
Насладете се на всичко 

това - от DVD
Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на картината и възможност 
да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът Philips DVP2800 ви дава 
възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

Вдъхнете живот на звука и видеото
• 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
• 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
• Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио
• Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път
• Smart Picture дава персонализирани настройки на изображението

Възпроизвежда всичките ви филми и музика
• Сертифициран за DivX Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX видео
• Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• Устройство ProReader за гладко възпроизвеждане на практически всеки диск



 Сертифициран за DivX Ultra

Благодарение на поддръжката на DivX 
можете да се наслаждавате на DivX 
кодирано видео и филми от интернет, 
включително закупени холивудски филми, в 
комфортната обстановка на вашия хол. 
Форматът DivX представлява базирана на 
MPEG-4 технология за видеокомпресия, 
която позволява записване на големи 
файлове, например филми, реклами на 
филми и музикални видеоклипове, на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове за възпроизвеждане на вашия Blu-
ray или DVD плейър Philips, сертифициран за 
DivX Ultra. DivX Ultra съчетава 
възпроизвеждане на DivX с ценни функции, 
като вградени субтитри, различни езици за 
аудиоканала, множество записи и менюта в 
единен и удобен файлов формат.

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

12-битова/108 MHz видео обработка

12-битовият видео ЦАП е превъзходен 
цифрово-аналогов преобразувател, който 

запазва всеки детайл от автентичното 
качество на изображението. Той показва 
едва уловимите сенки и плавната градация 
на цветовете, присъщи на естествената 
картина. Ограниченията на обичайния 10-
битов ЦАП стават особено забележими, 
когато използвате големи екрани и 
проектори.

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.

Устройство ProReader

Устройството ProReader ви позволява да се 
наслаждавате на вашите филми и видео без 
проблеми. Дори когато старите дискове се 
зацапат или издраскат, може да сте 
спокойни, че те ще се възпроизвеждат 
изцяло - от началото до края - без какъвто и 
да е признак, че са повредени. Използвайки 
най-съвременна технология, устройството 

ProReader конвертира слабите аналогови 
сигнали в стабилни цифрови, като извлича 
информация, позволяваща не толкова 
идеалните дискове да се възпроизвеждат 
гладко от край до край. Заедно със 
способността си да чете практически всеки 
диск, устройството ProReader ви дава 
ненадмината увереност, че каквото и да 
сложите, то със сигурност ще се 
възпроизвежда.

Побиране на екрана

Каквото и да гледате, по която и да е 
телевизия, "Побиране на екрана" гарантира, 
че картината ще запълни целия екран. 
Неприятните черни ленти отгоре и отдолу 
изчезват, без да е нужно да правите 
досадни ръчни настройки. Просто 
натиснете бутона "Побиране на екрана", 
изберете формата и се радвайте на филма си 
на цял екран.
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Файлов формат
• Аудио: mp3, wma
• Картина: JPEG
• Видео: avi, divx, mpeg, mpg

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2
• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 

NTSC, PAL

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: CD, CDDA, CD-

R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, 
Диск Kodak Picture, SVCD, VCD

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: JPEG
• Подобрение на картината: Обръщане на 
снимки, Завъртане, Слайдшоу, Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3, Мащаб

Аудио възпроизвеждане
• MP3 побитови скорости: 8 - 320 kbps
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

PCM, WMA
• Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

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

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

Възможности за свързване
• Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/
десен, Изход за композитно видео (CVBS), 
Цифров коаксиален изход

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

Захранване
• Потребявана електроенергия: < 8 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 0,5 W

Звук
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 

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

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AAA батерия (x1), 
Кабел AV към SCART, Дистанционно 
управление, Ръководство за потребителя, 
Гаранционна карта, Листовка с гаранция за цял 
свят

Размери
• Продукт (Ш x В x Д): 270 x 37,5 x 201 мм
• Тегло на изделието: 1 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 316 x 77 x 280 мм
• Тегло вкл. опаковката: 1,38 кг

Външен кашон
• EAN: 87 12581 67079 5
• Бруто тегло: 1,3 кг
• Външен кашон (л x Ш x В): 31,6 x 28 x 7,7 см
• Нето тегло: 1 кг
• Брой потребителски опаковки: 1
• Тегло на опаковката: 0,3 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

28 x 31,6 x 7,7 см
• EAN: 87 12581 67079 5
• Бруто тегло: 1,3 кг
• Нето тегло: 1 кг
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Картон
• Тегло на опаковката: 0,3 кг
• Начин на поставяне: Разполагане

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

27 x 21 x 3,3 см
• Тегло: 0,89 кг
•

DVP2800/58

Спецификации
DVD плейър
DivX Ultra Устройство ProReader

http://www.philips.com

