
e măsura televizorului dvs. 
P
Cu HDM

Veţi fi impre

HDMI. Pătru

standardul H

Dă via
• Con
• Ieșir
• Ieșir
• Red
• Scan
• Reeș
• Proc

Redă 
• Cert
• Cert
• Red
• Poat

Ușor 
• USB
HD
I 1080p de înaltă definiţie

sionaţi de acest DVD player Philips care dispune de conexiune AV digitală 

ndeţi într-o nouă lume Home Entertainment, delectându-vă cu filme la 

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

ţă fișierelor audio/video
vertorul D/A pe 24 biţi/192kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
i de calitate pentru sunet analogic și digital
e digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu
are JPEG pentru afișarea imaginilor de înaltă definiţie la rezoluţia reală
are progresivă pe componente, pentru optimizarea calităţii imaginii
antionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare
esare video pe 12 biţi/108Mhz pentru imagini clare, naturale

toate filmele și muzica
ificat DivX pentru redarea standard a materialelor video DivX
ificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătăţită a materialelor video DivX

ă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
e reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

de utilizat
 Direct permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB
 

Philips
Player DVD cu HDMI și 
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP5980



 

Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Scanare 

progresivă, Smart Picture, Upsampling video, 
Upscaling video, Înaltă definiţie (720p, 1080i, 
1080p)

Sunet
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Coeficient semnal/zgomot: 100
• Distorsionare și zgomot (1kHz): 85 dB
• Diafonie (1kHz): 100 dB
• Interval dinamic (1kHz): 90 dB
• Sistem audio: Dolby Digital
• Răspuns în frecvenţă: 30-20000 Hz

Redare video
• Medii de redare: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/

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

• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio
• Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/

RW, WMA-CD, CD audio
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Redare imagine statică
• Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Imagine în 

oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de 
MP3-uri, Rezoluţie de înaltă definiţie

Aplicaţii multimedia
• Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie 

USB
• Formate de redare: DivX, MP3, Imagini statice 

JPEG

Conectivitate
• Conectori spate: Ieșire audio analogic S/D, Ieșire 

Composite video (CVBS), Ieșire HDMI, Ieșire 
coaxială digitală, Ieșire video Component - 
Progressive, SCART

Comoditate
• Protecţie copii: Restricţionare acces minori, 

Blocare pentru copii
• Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, 

Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, 
Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă, 
Poloneză

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Ghid de iniţiere 

rapidă, Telecomandă, Certificat de garanţie, 
Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 38 x 210 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

490 x 82 x 296 mm
• Greutate set: 1,6 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,8 kg

Alimentare
• Alimentare: 50 Hz, 230 V
• Consum: < 12 W
• Consum în stare de repaus: < 0,8 W
•

Player DVD cu HDMI și USB
HDMI 1080p DivX Ultra 

Specificaţii

Data apariţiei 2009-02-09

Versiune: 2.2.9

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

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
DVP5

Caracte

DAC aud
Eșantionare
a curbelor s
biţi, această
formatul se
sunetele mu

Certificat
Dispunând 
video codifi
dumneavoa
o tehnologie
MPEG4, ca
dimensiuni 
pe suportur
R/RW și DV
caracteristic
mai multe l
înregistrări 
convenabil.

HDMI, pe
HDMI este
o conexiune
video de îna
mai multe c
analogic, of
sunetului, fă
compatibil 

Redare JP
Redarea JPE
fotografiile 
Acum, pute
absolută, fă
împărtăși c
sufragerii.

Redă toa
Redaţi prac
MP3, WMA
a unei capa
fișierelor m
Theater - în

Scanare p
Tehnologia 
a imaginii, p
trimită mai
semicadrul 
același timp
completă, d
uman perce
structura lin

HDMI 10
Upscaling H
excepţional
acum la rez
asigurând m
Scanarea p
elimină stru
televizoarel
clare. Pentr
conexiune d
video necom
mai multe c
calitate per

USB Dire
Conectaţi d
pentru a red
Acum puteţ
familia și pr
980/12

ristici pr

io 192 kH
a la 192 kH
unetului ini
 tehnologie 
mnalului an
lt mai fidel

 DivX Ul
de suport D
cate DivX în
stră camere
 de compre

re vă permi
precum film
i media, cu
D. DivX U
i extraordin
imbi pentru
și meniuri în

ntru con
 o interfaţă m
 digitală dir
ltă definiţie
anale. Prin
eră o calita
ră zgomot

cu DVI.

EG de în
G de înaltă

la televizor,
ţi vizualiza 
ră pierderi 
u prietenii ș

te format
tic orice form
 sau JPEG. 
cităţi formi
edia pe tele
 confortul s

rogresiv
Progressive
entru o im

 întâi semic
cu linii pare
. Este crea
e rezoluţie 
pe o imagi
iilor.

80p
DMI 1080

ă. Filmele la
oluţie cu a
ai multe d

rogresivă (r
ctura liniilo
or, din nou 
u a încheia 
igitală dire
primate, p
anale, fără
fectă a ima

ct
ispozitivul la
a direct mu
i savura mo
ietenii.
z/24 biţi
z vă oferă o reprezentare precisă 

ţial. Împreună cu rezoluţia pe 24 
captează mai multe informaţii din 
alogic iniţial, reproducând 
.

tra
ivX, vă puteţi bucura de materiale 
 confortul propriei 
 de zi. Formatul media DivX este 
sie video bazată pe standardul 
te să salvaţi fișiere de mari 
e, trailere și videoclipuri muzicale 
m sunt discurile înregistrabile CD-
ltra combină redarea DivX cu 
are precum subtitrare integrată, 
 meniul audio, mai multe 
tr-un singur format de fișiere 

ectare AV simplă
ultimedia de înaltă definiţie. Este 

ectă care poate transmite imagini 
, precum și semnal audio digital pe 
 eliminarea conversiei în semnal 
te perfectă a imaginii și a 
e. HDMI este un format complet 

altă definiţie
 definiţie vă permite să vizualizaţi 
 la rezoluţii de doi megapixeli. 
fotografii digitale la claritate 
de calitate sau detalii - și le puteţi 
i familia în confortul propriei 

ele
at media doriţi - fie că este DivX, 

Experimentaţi confortul imbatabil 
dabile de redare și luxul partajării 
vizorul sau sistemul Home 
ufrageriei dumneavoastră.

ă
 Scan dublează rezoluţia verticală 
agine mult mai clară. În loc să 
adrul cu linii impare, urmat de 
, ambele semicadre sunt scrise în 
tă instantaneu o imagine 
maximă. La această viteză, ochiul 
ne mai clară, fără a distinge 

p furnizează imagini de o claritate 
 definiţie standard pot fi urmărite 
devărat de înaltă definiţie - 
etalii și imagini mai realiste. 
eprezentată prin "p" în "1080p") 
r preponderentă pe ecranele 
asigurând permanent imagini 
lista, HDMI realizează o 
ctă care poate transmite imagini 
recum și semnal audio digital pe 
 conversii la analogic - oferind o 
ginii și sunetului, fără zgomote.

 portul USB al DVD-ului Philips 
zica și fotografiile digitale stocate. 
mentele preferate împreună cu 
incipale 
produs

http://www.philips.com

