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DVD Player με HDMI και 
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5980
Ιδανικό για σύνδεση σε HDTV

Με HDMI 1080p υψηλής ευκρίνειας
Θα εντυπωσιαστείτε με αυτό το DVD player της Philips με ψηφιακή σύνδεση ήχου και 
βίντεο HDMI. Γνωρίστε την άλλη διάσταση της οικιακής ψυχαγωγίας καθώς 
βυθίζεστε στον κόσμο των βίντεο υψηλής ευκρίνειας (720p / 1080i/1080p).

Ζωντανεύει τον ήχο και την εικόνα
• Το Audio DAC 192kHz/24 bit βελτιώνει την αναλογική είσοδο ήχου
• Έξοδοι υψηλής ποιότητας για αναλογικό και ψηφιακό ήχο
• Ψηφιακή έξοδος HDMI για εύκολη σύνδεση με ένα μόνο καλώδιο
• Αναπαραγωγή JPEG υψηλής ευκρίνειας για εικόνες υψηλής ανάλυσης
• Σήμα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας
• Το HDMI 1080p αυξάνει την ευκρίνεια για καθαρότερες εικόνες
• Επεξεργασία βίντεο 12-bit/108MHz για φυσικές εικόνες εξαιρετικής ευκρίνειας

Αναπαραγωγή όλων των ταινιών και της μουσικής σας
• Πιστοποίηση βάσει DivX για τυπική αναπαραγωγή βίντεο DivX
• Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra για βελτιωμένη αναπαραγωγή βίντεο DivX
• Αναπαράγει μουσική από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Αναπαραγωγή DivX, MP3, WMA και φωτογραφιών ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής 

JPEG

Εύκολο στο χρήση
• USB Direct για αναπαραγωγή φωτογραφιών και μουσικής από μονάδες USB flash



 Audio DAC 192kHz/24 bit
Με τη δειγματοληψία των 192KHz σε 
συνδυασμό με την ανάλυση των 24 bit 
επιτυγχάνεται αποτύπωση περισσότερων 
πληροφοριών από τη μορφή του αρχικού 
αναλογικού κύματος ήχου, γεγονός που 
προσφέρει πολύ πλουσιότερη αναπαραγωγή 
ήχου.

Πιστοποίηση βάσει DivX Ultra
Χάρη στην υποστήριξη DivX, μπορείτε να 
απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX 
στην άνεση του σπιτιού σας. Το φορμά 
μέσων DivX είναι μια τεχνολογία συμπίεσης 
βίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας επιτρέπει 
να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως ταινίες, 
τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως 
CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD. Η 
μονάδα DivX Ultra συνδυάζει την 
αναπαραγωγή DivX με εκπληκτικές 
λειτουργίες, όπως ενσωματωμένους 
υπότιτλους, πολλές ομιλούμενες γλώσσες, 
πολλά κομμάτια και μενού, σε μία μόνο 
πρακτική μορφή αρχείου.

HDMI για απλή σύνδεση AV
HDMI είναι τα αρχικά για High Definition 
Multimedia Interface, μια άμεση ψηφιακή 
σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει ψηφιακή 
εικόνα υψηλής ευκρίνειας και ψηφιακό 
πολυκαναλικό ήχο. Εξαλείφοντας τη 

μετατροπή σε αναλογικά σήματα, παρέχει 
άψογη ποιότητα εικόνας και ήχου, χωρίς 
θόρυβο. Είναι πλήρως συμβατό με DVI.

Αναπαραγωγή JPEG υψηλής ανάλυσης
Η αναπαραγωγή JPEG υψηλής ευκρίνειας 
σάς επιτρέπει να προβάλλετε φωτογραφίες 
στην τηλεόρασή σας σε ανάλυση έως δύο 
megapixel. Μπορείτε πλέον να δείτε τις 
ψηφιακές σας φωτογραφίες με άριστη 
ευκρίνεια, χωρίς απώλεια ποιότητας ή 
λεπτομέρειας - και να τις μοιραστείτε με τους 
φίλους και την οικογένεια στην άνεση του 
σαλονιού σας.

Παίζει τα πάντα
Μπορείτε να αναπαράγετε σχεδόν 
οποιοδήποτε φορμά μέσων θέλετε - DivX, 
MP3, WMA ή JPEG. Μοναδική ευκολία 
ασυναγώνιστων δυνατοτήτων 
αναπαραγωγής και πολυτέλεια 
διαμοιρασμού αρχείων μέσων στην 
τηλεόραση ή το σύστημα Home Cinema που 
διαθέτετε - στην άνεση του σαλονιού σας.

Προοδευτική σάρωση
Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την 
κάθετη ανάλυση της εικόνας, με αποτέλεσμα 
μια σαφώς ευκρινέστερη εικόνα. Αντί πρώτα 
να αποστέλλεται το πεδίο με τις περιττές 
γραμμές στην οθόνη και στη συνέχεια το 

πεδίο με τις άρτιες γραμμές, και τα δύο πεδία 
εγγράφονται την ίδια στιγμή. Στιγμιαία 
δημιουργείται μια πλήρης εικόνα με χρήση 
της μέγιστης ανάλυσης.

HDMI 1080p
Η κλιμάκωση HDMI 1080p παρέχει 
πεντακάθαρες εικόνες. Μπορείτε τώρα να 
απολαύσετε ταινίες τυπικής ανάλυσης σε 
ανάλυση πραγματικά υψηλής ευκρίνειας με 
περισσότερες λεπτομέρειες και πιο 
ρεαλιστικές εικόνες. Η προοδευτική σάρωση 
(εκφράζεται με "p" στην τιμή "1080p') 
εξαλείφει τη γραμμική δομή που κυριαρχεί 
στις τηλεοπτικές οθόνες, εξασφαλίζοντας 
και με αυτό τον τρόπο ευκρινείς εικόνες. 
Επιπλέον, το HDMI δημιουργεί ψηφιακή 
σύνδεση που μπορεί να μεταφέρει μη 
συμπιεσμένη ψηφιακή εικόνα HD και 
ψηφιακό πολυκαναλικό ήχο, χωρίς 
μετατροπή σε αναλογικό, με αποτέλεσμα να 
παρέχει τέλεια ποιότητα εικόνας και ήχου, 
χωρίς καθόλου θόρυβο.

USB Direct
Απλά συνδέστε τη συσκευή στη θύρα USB 
του DVD σας. Η ψηφιακή μουσική και οι 
φωτογραφίες σας αναπαράγονται 
απευθείας. Τώρα μπορείτε να μοιραστείτε 
αγαπημένες στιγμές με την οικογένεια και 
τους φίλους σας.
DVP5980/12

Χαρακτηριστικά
DVD Player με HDMI και USB
HDMI 1080p DivX Ultra



Ημερομηνία έκδοσης 
2017-04-04

Έκδοση: 2.2.9

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

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους 
ιδιοκτήτες.

www.philips.com
Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας D/A: 12 bit, 108 MHz
• Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, Smart 

Picture, Αύξηση δειγματοληψίας εικόνας, 
Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Υψηλή ευκρίνεια 
(720p, 1080i, 1080p)

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: 100
• Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 85 dB
• Συνακρόαση (1 kHz): 100 dB
• Δυναμικό εύρος (1 kHz): 90 dB
• Σύστημα ήχου: Dolby Digital
• Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/CD-RW, Video 

CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, Εικόνα DVD

• Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, 
NTSC

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, MP3-CD, MP3-DVD, 

CD-R/RW, WMA-CD, Αudio CD
• Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, CD εικόνων, Kodak Picture CD
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, 
Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή 
MP3, Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας

Εφαρμογές πολυμέσων
• Συνδέσεις πολυμέσων: Συσκευή μνήμης USB
• Φορμά αναπαραγωγής: DivX, MP3, Ακίνητες 
εικόνες JPEG

Συνδεσιμότητα
• Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, 
Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), 
Έξοδος HDMI, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, 
Έξοδος εικόνας συνιστωσών προοδ. σάρ., Scart

Ευκολία
• Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος, Κλείδωμα 
για παιδιά

• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Δανικά, 
Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, 
Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, Πολωνικά

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες 

AAA, Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Τηλεχειριστήριο, Φυλλάδιο παγκόσμιας 
εγγύησης, Εγχειρίδιο χρήσεως

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 38 x 210 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

490 x 82 x 296 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 1,6 κ.
• Βάρος με την συσκευασία: 2,8 κ.

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 50 Hz, 230 V
• Κατανάλωση ρεύματος: < 12 W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,8 

W
•
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