
 

 

Philips 2000 series
DVD player

DivX Ultra
Unitate ProReader

DVP2800
Experienţă completă - de pe 

DVD
Playerul visat, cu o calitate impecabilă, realistă a imaginii şi capacitatea de a reda practic 
orice disc! DVD playerul Philips DVP2800 vă aduce filmele şi muzica dorite.

Dă viaţă fișierelor audio/video
• Procesare video pe 12 biţi/108 MHz pentru imagini clare și naturale
• Convertorul D/A pe 24 biţi/192 kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
• Ieșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
• Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată
• Smart Picture vă oferă setări personalizate ale imaginilor

Redă toate filmele și melodiile dvs. preferate
• DivX Ultra Certificat pentru redare video DivX îmbunătăţită
• Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• Unitate ProReader pentru redare fluidă a practic oricărui disc



 Certificat DivX Ultra

Cu suport DivX, vă puteţi bucura de clipuri 
video și de filme codate DivX de pe Internet, 
inclusiv de filme achiziţionate de la Hollywood, 
în confortul camerei dvs. de zi. Formatul media 
DivX reprezintă o tehnologie de comprimare 
video pe bază MPEG-4 care vă permite să 
salvaţi fișiere mari precum filme, trailere și 
clipuri video muzicale pe suporturi media 
precum CD-R/RW și disc înregistrabil DVD 
pentru redare pe dispozitivul dvs. Philips DivX 
Ultra Certified Blu-ray sau pe player-ul DVD. 
DivX Ultra combină redarea DivX cu 
caracteristici excelente precum subtitrări 
integrate, limbi audio multiple, melodii și 
meniuri multiple într-un format convenabil de 
fișier.

DivX multimedia
Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, 
MP3, WMA, JPEG

Procesare video pe 12 biţi/108 MHz

Convertorul video digital-analogic pe 12 biţi 
este un produs superior care păstrează toate 

detaliile și calitatea imaginii iniţiale. Acesta 
afișează nuanţe subtile și asigură o tranziţie 
uniformă între culori, generând o imagine 
intensă și naturală. Limitările convertorului 
digital-analogic obișnuit, pe 10 biţi, devin 
sesizabile mai ales dacă sunt utilizate ecrane 
mari sau proiectoare.

DAC audio 192 kHz/24 biţi

Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o 
reprezentare precisă a curbelor sunetului 
iniţial. Împreună cu rezoluţia pe 24 biţi, această 
tehnologie captează mai multe informaţii din 
formatul semnalului analogic iniţial, 
reproducând sunetele mult mai fidel.

Unitate ProReader

Unitatea ProReader vă permite să vă bucuraţi 
de filme și clipuri video fără probleme. Chiar și 
când discurile vechi sunt murdare și zgâriate, 
puteţi avea certitudinea că vor fi redate imediat 
de la început până la sfârșit - fără niciun semn 
că au fost deteriorate. Utilizând tehnologie de 
ultimă generaţie, unitatea ProReader Drive 
convertește semnalele analogice slabe în 

semnale digitale puternice, extrăgând 
informaţii care permit redarea fluidă a 
discurilor cu imperfecţiuni. Alături de abilitatea 
sa de a citi practic orice format video, unitatea 
ProReader Drive vă oferă certitudinea 
imbatabilă că orice disc introdus va fi redat cu 
siguranţă.

Screen Fit

Indiferent ce vizionaţi și pe ce televizor, Screen 
Fit asigură că imaginea ocupă întregul ecran. 
Dungile negre nedorite din partea de sus și de 
jos sunt eliminate, fără reglări manuale 
anevoioase. Pur și simplu apăsaţi butonul 
Screen Fit, selectaţi formatul și bucuraţi-vă de 
film în format full-screen
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Format fișier
• Audio: MP3, wma
• Imagine: JPEG
• Video: avi, divX, mpeg, mpg

Redare video
• Formate de comprimare: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disc cu 
fotografii Kodak, SVCD, VCD

Redare imagine statică
• Format compresie: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în 

oglindă, Rotire, Prezentare, Prezentare cu redare 
de MP3-uri, Zoom

Redare audio
• Rate de biţi MP3: 8 - 320 kbps
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• Rată de biţi WMA: 32 - 192 kbps

Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Scanare 

progresivă, Upsampling video

Conectivitate
• Conexiuni spate: Ieșire audio analogică S/D, Ieșire 

video compozită (CVBS), Ieșire coaxială digitală

Confort
• Protecţie copii: Blocare pentru copii, 

Restricţionare acces minori

Alimentare
• Consum de energie: < 8 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consum în standby: < 0,5 W

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 30-20000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: > 100 dB
• Diafonie (1 kHz): > 100 dB
• Interval dinamic (1 kHz): > 90 dB
• Distorsionare și zgomot (1 kHz): > 85 dB
• Sistem audio: Dolby Digital

Accesorii
• Accesorii incluse: Baterie AAA (x1), Cablu AV - 

SCART, Telecomandă, Manual de utilizare, 
Certificat de garanţie, Certificat de garanţie 
internaţională

Dimensiuni
• Produs (l x Î x A): 270 x 37,5 x 201 mm
• Greutate produs: 1 kg
• Ambalaj (l x Î x A): 316 x 77 x 280 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 1,38 kg

Cutie exterioară
• EAN: 87 12581 67079 5
• Greutate brută: 1,3 kg
• Cutie exterioară (L x L x Î): 31,6 x 28 x 7,7 cm
• Greutate netă: 1 kg
• Număr de ambalaje: 1
• Greutate proprie: 0,3 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

28 x 31,6 x 7,7 cm
• EAN: 87 12581 67079 5
• Greutate brută: 1,3 kg
• Greutate netă: 1 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Cutie
• Greutate proprie: 0,3 kg
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 27 x 21 x 3,3 cm
• Greutate: 0,89 kg
•
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