
 

 

Philips
Aparelho de DVD

HDMI 1080p
USB 2.0
DivX Ultra

DVP2880X
Imagens mais nítidas e limpas

com aprimoramento HDMI 1080p
O aparelho dos seus sonhos, com qualidade de imagens incrível, super-realista e 
capacidade de reproduzir diversas mídias! Com este aparelho de DVD Philips, sua 
experiência de entretenimento cinematográfico e musical está garantido.

Mais vida para o áudio e o vídeo
• Aprimoramentos HDMI 1080p para imagens com alta definição e mais nítidas
• CinemaPlus para imagens com melhor qualidade, clareza e nitidez
• Processamento de vídeo de 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais

Ligue e aproveite os diversos recursos
• USB Media Link para reprodução de mídia em drives USB flash

Reproduza todos os seus filmes e músicas
• DivX Ultra Certified para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
• ProReader Drive para uma reprodução suave de praticamente qualquer disco



 ProReader Drive

Com o ProReader Drive, você pode curtir 
filmes e vídeos com toda tranquilidade. Mesmo 
em discos antigos, sujos ou arranhados, você 
pode ficar tranquilo, pois eles serão 
reproduzidos do início ao fim, sem nenhuma 
indicação de que estão danificados. Usando 
uma tecnologia avançada, o ProReader Drive 
converte sinais analógicos fracos em sinais 
digitais potentes, extraindo informações que 
possibilitam a reprodução contínua de discos 
com qualidade inferior. E com a capacidade de 
ler praticamente todos os formatos de vídeo, 
o ProReader Drive lhe dá uma garantia 
incomparável de reprodução de qualquer 
arquivo que você abrir.

Processamento de vídeo de 12 bits/108 
Mhz

Conversor D/A de vídeo 12 bits que preserva 
cada detalhe da qualidade autêntica da imagem. 
Mostra as sombras sutis e uma graduação mais 
suave de cores, resultando em uma imagem 
mais vibrante e natural. A limitação do 
conversor analógico-digital padrão de 10 bits 
se torna evidente quando usado em telões e 
projetores.

CinemaPlus

Deleite seus olhos com imagens supernítidas 
que competem com a realidade. O 
CinemaPlus, um programa inteligente, faz uma 
análise completa de cada pixel em cada quadro 
para otimizar a nitidez e a estabilidade de 
cores. Os resultados são óbvios: você 
consegue ver mais detalhes e as imagens ficam 
mais nítidas e excepcionalmente naturais. As 
noites de cinema em casa nunca mais serão as 
mesmas.

DivX Ultra Certified

A compatibilidade com DivX permite que você 
assista a vídeos e filmes DivX baixados da 
Internet ou a filmes de Hollywood comprados 
no conforto da sua sala. O formato de mídia 
DivX é uma tecnologia de compressão de 
vídeo com base em MPEG-4, que permite 
salvar arquivos grandes, por exemplo: filmes, 
trailers e videoclipes em mídias como CD-R/
RW e DVD gravável para reprodução no seu 
aparelho de Blu-ray ou DVD Philips DivX Ultra 
Certified. O DivX Ultra combina a reprodução 
de DivX com excelentes recursos, como 
legendas integradas, vários idiomas de áudio, 
diversas faixas e menus, tudo em um prático 
formato de arquivo.

HDMI 1080p

O aprimoramento HDMI 1080p fornece 
imagens extremamente nítidas. Filmes em 
definição padrão agora podem ser assistidos 
em verdadeira resolução de alta definição, 
garantindo mais detalhes e mais imagens 
realistas. O Progressive Scan (representado 
pela letra "p" em "1080p") elimina a 
predominância da estrutura linear em telas de 
TV, possibilitando imagens implacavelmente 
nítidas. Para fechar com chave de ouro, o 
HDMI permite fazer uma conexão digital capaz 
de transmitir vídeo HD digital não compactado 
e áudio digital multicanal sem conversões para 
o modo analógico, fornecendo imagens e 
qualidade de som perfeitos e sem nenhum 
ruído.

USB Media Link

Barramento serial universal ou USB é um 
padrão de protocolo usado para conectar PCs, 
periféricos e equipamentos eletrônicos com 
total praticidade. Com o USB Media Link, basta 
conectar seu dispositivo USB, selecionar o 
filme, as músicas ou as fotos e reproduzi-los.
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Imagem/tela
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, 

Video Upsampling, Alta def. (720p, 1080i, 1080p)

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Resposta em frequência: 30 a 20.000 Hz
• Relação de sinal/ruído: 100
• Diafonia (1kHz): 100 dB
• Distorção e ruído (1kHz): 85 dB
• Intervalo dinâmico (1kHz): 90 dB
• Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo
• Formatos de compactação: MPEG1, MPEG2, DivX 

Ultra, XviD
• Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio
• Taxas de bits de MP3: 32 a 320 kbps
• Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, 

WMA

Reprodução de imagem estática
• Formato de compressão: JPEG, JPEG HD
• Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, 

Apresentação de slides, Apresentação de slides c/
reprod. de MP3, Zoom, Resolução de alta definição

Formato de arquivo
• Áudio: mp3, wma
• Imagem: JPEG
• Vídeo: mpeg, mpg, avi, divx

Mídia de reprodução óptica
• Discos reproduzíveis: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Disco de 
imagens Kodak, SVCD, VCD

Aplicações de multimídia
• Conexões multimídia: Dispositivo de classe de 

memória USB

Conectividade
• Conexões na parte da frente: USB 2.0
• Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, 

Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída digital 
coaxial, Saída progressiva Video Componente, 

Saída de HDMI

Conforto
• Proteção infantil: Censura para crianças, Censura 

dos pais
• Idiomas do menu OSD: Simplified Chinese, 

Espanhol

Lig/Desl
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia: 10 W
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,5W

Acessórios
• Acessórios inclusos: Pilha AAA (x1), Guia de início 

rápido, Controle remoto, Manual do Usuário, 
Folheto de garantia, Folheto de garantia mundial, 
Cabo de áudio/vídeo, Cabo HDMI

Dimensões
• Produto (L x A x P): 270 x 37,5 x 201 mm
• Peso do produto: 1 kg
• Embalagem (L x A x P): 316 x 77 x 280 mm
• Peso, incluindo embalagem: 1,38 kg

Embalagem externa
• EAN: 87 12581 67102 0
• Peso bruto: 1,3 kg
• Embalagem externa (L x L x A): 

31,6 x 28 x 7,7 cm
• Peso líquido: 1,12 kg
• Número de embalagens para o cliente: 1
• Peso da embalagem: 0,18 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

31,6 x 28 x 7,7 cm
• EAN: 87 12581 67102 0
• Peso bruto: 1,3 kg
• Peso líquido: 1,12 kg
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Modelo
• Peso da embalagem: 0,18 kg
• Tipo de colocação em prateleiras: Modelo

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

27 x 3,75 x 20,9 cm
• Peso: 1 kg
•
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