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 DVD плейър Philips с HDMI връзка за цифрово видео и звук. Влезте в 

а на домашните развлечения, като се потопите във видео с висока 

(720p/1080i/1080p).

а живот на звук и видео
Hz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
кокачествени изходи за аналогово и цифрово аудио
ров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел
роизвеждане на JPEG с висока детайлност за изображение в действителни размери
понентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
I 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина

итова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения

оизвежда всичките ви филми и музика
тифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
тифициран за DivX Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX видео
роизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
роизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)

 употреба
 Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове
 

Philips
DVD плейър с HDMI и 
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5980



 

Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 

108 MHz
• Подобрение на картината: Прогресивно 

сканиране, Smart Picture, Пресемплиране на 
видео, Подобряване на видео, Висока 
резолюция (720p, 1080i, 1080p)

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• 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
• Честотен обхват: 30-20000 Hz

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

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

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

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

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

MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Аудио CD
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

PCM, WMA
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

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, Увеличение, Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3, HD разделителна 

способност

Мултимедийни приложения
• Съединители за мултимедия: Устройство клас 

USB-памет
• Формати на възпроизвеждане: Divx, MP3, С

топ-кадри във формат JPEG

Възможности за свързване
• Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/

десен, Изход за композитно видео (CVBS), 
HDMI изход, Цифров коаксиален изход, Изход 
за компонентно видео (прогресивно), SCART

Удобство
• Защита за деца: Родителски контрол, 

Заключване за деца
• Езици на екранното меню: Датски, Холандски, 

Английски, Фински, Френски, Немски, 
Италиански, Норвежки, Португалски, 
Испански, Шведски, Турски, Полски

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 2 бр. батерии тип 

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

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

435 x 38 x 210 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

490 x 82 x 296 мм
• Тегло на апарата: 1,6 кг
• Тегло вкл. опаковката: 2,8 кг

Мощност
• Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
• Мощност на потребление: < 12 W
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 0,8 W
•

DVD плейър с HDMI и USB
HDMI 1080p DivX Ultra 

Спецификации

Дата на издаване  
2009-02-11

Версия: 2.2.9

12 NC: 8670 000 27659
EAN: 87 12581 31968 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
DVP5

Акценти

192kHz/2
Семплиран
възпроизве
съчетание
способност
повече инф
аудио възп

Сертифи
Благодарен
се наслажд
комфортн
Форматът
видеокомп
големи фай
клипове на
записваеми
възпроизве
вградени с
множеств
файлов фо

HDMI за
HDMI озна
детайлнос
която мож
видео, какт
премахва п
осигурява 
изчистени
съвместим

JPEG въз
Високата 
ви позволя
телевизор
мегапиксел
цифровит
загуба на к
на прияте
вашят хол

Възпрои
Възпроизве
мултимед
или JPEG. У
големите 
лукса да по
телевизор
уютната 

Прогреси
Прогресив
разделите
резултат 
контраст
екрана пър
кадър с че
изписват е
изображен
разделите
очите ви в
редова ст
980/12

 на про

4-битов 
ето с 192
ждане на 
 с 24-бито
 от ориги
ормация, 

роизвежда

циран за
ие на подд
авате на 
ата обста
 DivX е ба

ресия, коят
лове като
 носители
 дискове. 
ждане на 
убтитри, р
о записи и
рмат.

 просто A
чава мулт
т. Това е 
е да прена
о и цифр

реобразув
идеална ка
 от шум. H
ост с DVI

произвеж
детайлнос
ва да разгл
а си с разр
а. Сега мо
е си карти
ачество и
лите или с
.

звежда в
ждайте п

иен форма
бедете се
възможнос
казвате м
а или на си
обстановк

вно скан
ното скани
лна способ
на което 
на картин
во кадър с
тните ред
дновремен
ие, с изпол
лна способ
ъзприемат
руктура.
аудио ЦАП
 kHz позволява точно 
оригиналните звукови криви. В 
вата разделителна 
налния аналогов звук се улавя 
което води до много по-вярно 
не.

 DivX Ultra
ръжката на DivX можете да 
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