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pressionar por este leitor de DVD da Philips com ligação de vídeo e áudio 

I. Entre numa nova dimensão do entretenimento em casa, mergulhando no 

a Definição (720p / 1080i/ 1080p).

a ao áudio e ao vídeo
 áudio de 192kHz/24 bits melhora a saída de som analógico

as de alta qualidade para áudio analógico e digital
a digital HDMI para ligação fácil com um único cabo
odução de JPEG de alta definição em resolução real
o componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem optimizada
I 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

essamento de vídeo 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais

duz todos os seus filmes e música
ificação DivX Ultra para reprodução normal de vídeos em DivX
ificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
oduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
oduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais

e utilizar
 Direct reproduz fotografias e música das unidades flash USB
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Imagem/Visualização
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Melhoramento de imagem: Varrimento 

Progressivo, Smart Picture, Upsampling de vídeo, 
Melhoramento de vídeo, Alta definição (720p, 
1080i, 1080p)

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Relação sinal/ruído: 100
• Distorção e Ruído (1kHz): 85 dB
• Diafonia (1kHz): 100 dB
• Limites Dinâmicos (1kHz): 90 dB
• Sistema de som: Dolby Digital
• Frequência de resposta: 30-20,000 Hz

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R/CD-RW, 

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

• Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Sistema reprodução discos de vídeo: PAL, NTSC

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: CD, MP3-CD, MP3-

DVD, CD-R/RW, CD WMA, CD áudio
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 

PCM, WMA
• Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de Fotografias
• Suporte de Reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture 
CD

• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Virar fotografias, 

Rodar, Zoom, Slideshow com reprodução de 
MP3, Resolução de Alta Definição

Aplicações Multimédia
• Ligações multimédia: Dispositivo de memória USB
• Formatos de Reprodução: DivX, MP3, Fotografias 

JPEG

Conectividade
• Ligações posteriores: Saída analógica áudio 

Esquerda/Direita, Saída de vídeo composto 
(CVBS), Saída HDMI, Saída coaxial digital, Saída 
Progressiva Vídeo Componente, Scart

Comodidade
• Protecção de crianças: Controlo Parental, 

Bloqueio de crianças
• Idiomas do Visor (OSD): Dinamarquês, Holandês, 

Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, 
Norueguês, Português, Espanhol, Sueco, Turco, 
Polaco

Acessórios
• Acessórios Incluídos: 2 pilhas AAA, Manual de 

início rápido, Telecomando, Folheto de garantia 
World Wide, Manual do Utilizador

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

435 x 38 x 210 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

490 x 82 x 296 mm
• Peso do conjunto: 1,6 kg
• Peso incl. Embalagem: 2,8 kg

Potência
• Alimentação eléctrica: 50 Hz, 230 V
• Consumo de energia: < 12 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,8 

W
•

Leitor de DVD com HDMI e USB
HDMI 1080p DivX Ultra 
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