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DivX Ultra
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DVP2880
Obţineţi imagini mai precise, mai clare

cu HDMI 1080p upscaling
Playerul visat, cu o calitate impecabilă, realistă a imaginii şi capacitatea de a reda practic 
orice disc! DVD playerul Philips DVP2880 vă aduce filmele şi muzica dorite.

Dă viaţă fișierelor audio/video
• CinemaPlus pentru imagini mai bune, mai precise și mai clare
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare
• Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

Conectaţi-vă si bucuraţi-vă de mai multe surse
• Legătură media USB pentru redarea fișierelor media de pe memorii flash USB

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

Ușor de utilizat
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă



 HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie 
standard pot fi urmărite acum la rezoluţie cu 
adevărat de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") 
elimină structura liniilor preponderentă pe 
ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 
care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 
oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

CinemaPlus

Desfătaţi-vă ochii cu imagini de o claritate 
excepţională, care rivalizează cu realitatea. Un 
algoritm inteligent, CinemaPlus acţionează 
asupra fiecărui pixel din fiecare cadru, 
analizându-l înainte de optimizarea clarităţii și a 
stabilităţii culorii. Rezultatele sunt evidente - 
vedeţi mai multe detalii, imaginile devin de o 
claritate excepţională și totul arată extrem de 
natural. Serile de filme nu vor mai fi niciodată la 
fel.

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.

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

EasyLink

EasyLink îţi permite să controlezi mai multe 
dispozitive precum DVD playerele, playerele 
Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home 
theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei 
singure telecomenzi. Utilizează protocolul 
standard HDMI CEC pentru a partaja 
funcţionalitatea între dispozitive prin 
intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui 
buton, poţi utiliza simultan toate 
echipamentele tale activate și conectate la 
HDMI CEC. Funcţiile ca standby și redare se 
pot efectua acum extrem de ușor.

Legătură media USB

Universal Serial Bus sau USB este un protocol 
standard care este utilizat în mod confortabil 
pentru a lega calculatoare, periferice și 
echipamente electrice ale consumatorului. Cu 
legătura media USB, este suficient să conectaţi 
dispozitivul USB, să selectaţi filmul, muzica sau 
fotografiile și să începeţi să redaţi.
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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, 
Upscaling video (720p, 1080i/p)

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

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

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

Redare audio
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• Rate de biţi MP3: 8 - 320 kbps
• Rată de biţi WMA: 32 - 192 kbps

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

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

Format fișier
• Audio: MP3, wma
• Imagine: JPEG
• Video: avi, divX, mpeg, mpg

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

Conectivitate
• Conectori frontali: USB 2.0
• Conexiuni spate: Ieșire audio analogică S/D, Ieșire 

video compozită (CVBS), Ieșire coaxială digitală, 
Ieșire HDMI

Confort
• Protecţie copii: Blocare pentru copii, 

Restricţionare acces minori

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consum de energie: < 11 W
• Consum în standby: < 0,5 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Baterie AAA (x1), 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 67075 7
• 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 67075 7
• 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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