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 DVD firmy Philips wyposażony w cyfrowe złącze audio i wideo HDMI zrobi 

ażenie. Poznaj nowy rodzaj kina domowego, zanurzając się w świecie wideo 

h Definition (720p/1080i/1080p).

e życia dźwiękom i filmom
twornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy
okiej jakości analogowe i cyfrowe wyjścia audio
ście cyfrowe HDMI - jeden przewód i wszystko podłączone
warzanie plików JPEG o wysokiej rozdzielczości
ponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
kszanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, 

ki złączu HDMI 1080p
twornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz

arzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych
yfikat DivX zapewnia odtwarzanie filmów DivX w standardowej jakości
yfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
warzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
warza pliki DivX, MP3, WMA oraz zdjęcia JPEG z aparatów cyfrowych
 

Philips
Odtwarzacz DVD ze 
złączem HDMI i USB

HDMI 1080p
DivX Ultra
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Obraz/wyświetlacz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 

108 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: wybieranie 

kolejnoliniowe, Smart Picture, Zwiększanie 
próbkowania wideo, Zwiększanie rozmiaru 
wideo, Wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 
1080p)

Dźwięk
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 

192 kHz
• Stosunek sygnału do szumu: 100
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): 85 dB
• Przesłuch (1 kHz): 100 dB
• Dynamika (1 kHz): 90 dB
• System dźwięku: Dolby Digital
• Pasmo przenoszenia: 30 – 20 000 Hz

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R/CD-RW, 

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

• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, 
DivX 4,x, DivX 5,x, DivX 6.0, DivX Ultra

• System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, MP3-CD, MP3-

DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Płyta Audio CD
• Format kompresji: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• Kodowanie MP3: 32–320 kb/s

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Przerzuć zdjęcia, 

Obracanie, Powiększenie, Pokaz slajdów z 
dźwiękiem MP3, Wysoka rozdzielczość

Zastosowania multimedialne
• Połączenia multimedialne: Urządzenie pamięci 

masowej USB
• Formaty odtwarzania: DivX, MP3, Zdjęcia w 

formacie JPEG

Możliwości połączeń
• Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, 

Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście 
HDMI, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wyjście 
rozdzielonych składowych sygnału wideo 
(Progressive), Scart

Udogodnienia
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór 

rodzicielski, Blokada rodzicielska
• Języki menu ekranowego (OSD): Duński, 

Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, 
Niemiecki, Włoski, Norweski, Portugalski, 
Hiszpański, Szwedzki, Turecki, Polski

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Skrócona 

instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, 
Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja 
obsługi

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 38 x 210 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

490 x 82 x 296 mm
• Waga urządzenia: 1,6 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 2,8 kg

Moc
• Zasilanie: 50 Hz, 230 V
• Pobór mocy: < 12 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,8 W
•

Odtwarzacz DVD ze złączem HDMI i USB
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