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sú (720p / 1080i / 1080p) látványban.

 és képfelvételei életre kelnek
2 kHz/24 bites audió DAC javítja az analóg hangbemenet
ló minőségű kimenetek az analóg és digitális hanghoz
I digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel

yfelbontású JPEG-képek megjelenítése valódi felbontással
resszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
I 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért

it/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez

s filmjének és zenéjének lejátszása
 tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók szabványos lejátszásához
 Ultra tanúsítvánnyal rendelkező a DivX videók tökéletesebb lejátszásához

 (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW lejátszása
, MP3, WMA, JPEG fájlok lejátszása

erű használat
 Direct az USB flash-meghajtón tárolt fényképek és zene lejátszásához
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Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Kép javítása: Progresszív pásztázás, Smart Picture, 

Videofelbontás felkonvertálása, video-
túlmintavételezés, High Def (720p, 1080i, 1080p)

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Jel-zaj arány: 100
• Torzítás és zaj (1 kHz): 85 dB
• Keresztbeszélgetés (1 kHz): 100 dB
• Dinamikus tartomány (1 kHz): 90 dB
• Hangrendszer: Dolby Digital
• Frekvenciaválasz: 30-20000 Hz

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, 

Video CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, DVD videó

• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-

DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Audio CD
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/

-RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Gyorsfotók, Forgatás, Nagyítás, 

Diabemutató MP3 lejátszással, Nagyfelbontás

Multimédiás alkalmazások
• Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaosztályú 

eszköz
• Lejátszási formátumok: DivX, MP3, JPEG 

állóképek

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb 

audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, 
HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, 
Progresszív komponens videokimenet, Scart

Kényelem
• Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
• Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, 

finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, 
spanyol, svéd, török, lengyel

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 x AAA akkumulátor, 

Rövid üzembe helyezési útmutató, Távvezérlés, 
Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 38 x 210 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

490 x 82 x 296 mm
• Készülék tömege: 1,6 kg
• Súly csomagolással együtt: 2,8 kg

Feszültség
• Áramellátás: 50 Hz, 230 V
• Áramfogyasztás: < 12 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 0,8 

W
•
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Nagyfelb
A nagyfelbo
felbontásba
televíziókés
tisztán jelen
nélkül – és 
családtagja

Minden le
Gyakorlatila
– legyen az
lejátszás m
médiafájlok
házimozire
kényelmébe

Progressz
A Progressz
függőleges 
képet eredm
félképet kü
követ, mind
azonnal ma
létre. Ilyen 
képet érzék

HDMI 10
A HDMI-n 
képet nyújt
nagy felbon
képpel. A p
„1080p” m
gyakori sors
kompromis
HDMI közv
képes tömö
többcsatorn
konvertálás
teljesen zaj

USB Dire
Csatlakozta
USB-portjáh
játssza le a
családjával 
pillanatait.
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 jelenti, hogy DivX-kódolt 
het meg nappalija kényelmében. 
 olyan MPEG4 alapú 
ógia, amely nagy fájlméretű 
nei videók tárolását teszi lehetővé 
ató DVD-lemezen.A DivX Ultra 
ségekkel egyesíti a DivX 
tlen fájlformátumba integrált 
bb sáv és menü.

 AV kapcsolatért
tású multimédia interfész 
gitális kapcsolat, amely digitális 
öbbcsatornás audioanyagot is tud 
g jeleket nem váltja át, ezért 
et és hangot szolgáltat, amelyek 
 HDMI tökéletesen visszafele 
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EG lejátszás
-megjelenítéssel akár 2 megapixel 
intheti képeit a 
gitális képeit most tökéletesen 
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- és hangminőség.

léket a Philips DVD rendszer 
szer közvetlenül az eszközről 
nét és a fényképeket. Most már 
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