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Obraz/Displej
• D/A konvertor: 12 bit, 108 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Progresívne riadkovanie, 

Smart Picture, Zmena vzorkovania videa, 
Vzorkovanie videa, Vysoké rozlíšenie (720p, 
1080i, 1080p)

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Odstup signálu od šumu: 100
• Skreslenie a šum (1 kHz): 85 dB
• Crosstalk (1kHz): 100 dB
• Dynamický rozsah (1 kHz): 90 dB
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital
• Frekvenčná odozva: 30-20000 Hz

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: CD, CD-R/CD-RW, Video 

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

• Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-

R/RW, WMA-CD, Zvukový disk CD
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps

Prehrávanie statických obrázkov
• Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Obrázkové CD, Obrázkové CD 
Kodak

• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Otočiť fotografie, 

Rotovanie, Približovanie, Prezentácia s 
prehrávaním MP3, Rozlíšenie High Definition

Multimediálne aplikácie
• Multimediálne pripojenia: Zariadenie triedy USB 

pamäť
• Formáty prehrávania: Divx, MP3, Statické obrázky 

JPEG

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý 

výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), 
HDMI výstup, Digitálny koaxiálny výstup, 
Komponentný video výstup progresívny, Scart

Vybavenie a vlastnosti
• Detský zámok: Rodičovská kontrola, Detský 

zámok
• Jazyky ponuky na obrazovke: Dánčina, 

Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, 
Nemčina, Taliančina, Nórčina, Portugalčina, 
Španielčina, Švédčina, Turečtina, Poľština

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Dve batérie AAA, 

Stručná príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, 
Záručný list pre celosvetovú záruku, Manuál 
používateľa

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

435 x 38 x 210 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 490 x 82 x 296 mm
• Hmotnosť prístroja: 1.6 kg
• Váha vrátane balenia: 2.8 kg

Napájanie
• Napájanie: 50 Hz, 230 V
• Spotreba energie: < 12 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,8 W
•

DVD prehrávač s HDMI a USB
HDMI 1080p DivX Ultra 

Technické údaje

Dátum vydania  
2009-02-09

Verzia: 2.2.9

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

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
DVP5

Najdôlež

192 kHz/
192 kHz vz
zobrazenie
bitového ro
pôvodného 
zabezpečuj

Certifiko
Videonahrá
vďaka podp
obývačky. F
technológiu
MPEG4. Tá
veľkého roz
či hudobné 
Označenie 
prehrávania
DivX; iným
okrem vide
integrované
viacnásobné
používateľs

HDMI pr
HDMI ozna
rozlíšením. 
digitálne HD
Eliminuje p
dokonalosť
je plne spät
DVI.

Prehr. fo
Prehrávanie
umožní zob
dva megapi
obrázky s ú
detailov - a
vašej obýva

Prehrá vš
Prehrá v po
DivX, MP3
neprekonat
a luxus zdie
systéme do

Progresív
Progressive 
spôsobí vidi
najskôr pom
ktorými nas
obidve polia
vytváraný p
rýchlosti ľud
štruktúry.

HDMI 10
HDMI 108
poskytuje o
rozlíšení si 
vysokom ro
obraz. Prog
v „1080p“)
na TV obra
zobrazenie
priame digi
nekomprim
ako aj digit
konvertovan
vynikajúca 

USB Dire
Jednoducho
vašom DVD
fotografie b
môžete pod
a s priateľm
980/12

itejšie f

24 bitový
orkovanie 

 pôvodných 
zlíšenia sa z
analógovéh
e ešte boha

vané pre 
vky skompr
ore DivX m
ormát DivX
 na kompre
to technoló
sahu, ako n
klipy, na di
DivX Ultra 
 videonahr

i slovami, je
onahrávky a
 titulky, pod
 zvukové s
kých ponúk

e jednodu
čuje multim

Je to priame
 video, ako

revod na an
 obrazu a za
ne kompat

rmátu JPE
 formátu JP
raziť obráz
xely. Teraz 
plnou jasno
 zdieľať ich
čky.

etko
dstate akýk
, WMA aleb
eľné pohod
ľania medi

máceho kin

ne riadko
Scan zdvojn
teľne ostrej
ocou jedno

ledujú polia
 zapisujú n
ri použití m
ské oko vid

80p
0p prevzor
braz, ktorý 
teraz budet
zlíšení - čo 
resívne riad
 odstráni ria
zovkách, čím
. Okrem toh
tálne pripoj
ované digitá
álny viackan
ia do analó

kvalita obra

ct
 pripojte sv
 systéme P
udú prehran
eliť o svoje 
i.
 audio DAC
umožňuje získať presné 
zvukových kriviek. Použitím 24-
achytáva viac informácií z 
o tvaru krivky zvuku, čím sa 
tšia reprodukcia zvuku.

DivX Ultra
imované kodekom DivX si teraz 
ôžete vychutnať z pohodlia svojej 
 Media Format predstavuje 
siu videa využívajúcu štandard 
gia umožňuje uložiť súbory 
apríklad filmy, rôzne videoukážky 
sky CD-R/RW alebo DVD. 
vyjadruje zdokonalenú úroveň 
ávok skomprimovaných kodekom 
diný súborový formát obsahuje 
j iné skvelé funkcie, napríklad 
poru viacerých jazykov, 
topy či zobrazenie rôznych 
.

ché AV pripojenie
ediálne rozhranie s vysokým 
 digitálne spojenie, ktoré prenáša 
 aj digitálny viackanálový zvuk. 
alógové signály, čím zvyšuje 
bezpečuje nerušený zvuk. HDMI 

ibilný s (Digital Video Interface) 

G s vysok. rozlíšením
EG s vysokým rozlíšením vám 
ky na televízore s rozlíšením až 
si môžete prezerať svoje digitálne 
sťou, a to bez straty kvality alebo 
 s priateľmi a rodinou v komforte 

oľvek požadovaný formát médií - 
o JPEG. Vyskúšajte 
lie skvelých možností prehrávania 
álnych súborov na televízore a 
a - v pohodlí vlastnej obývačky.

vanie
ásobí zvislé rozlíšenie obrazu, čo 

ší obraz. Namiesto zasielania polí 
tlivých náhodných riadkov, za 
 s pravidelnými riadkami, sa 
araz. Celkový obraz je okamžite 
aximálneho rozlíšenia. Pri takejto 
í ostrejší obraz bez riadkovej 

kovanie (tzv. upscaling) videa 
je krištáľovo čistý. Filmy v bežnom 
e môcť vychutnať v skutočnom 
zaistí viac detailov a realistickejší 
kovanie (označené symbolom „p“ 
dkovú štruktúru často používanú 
 zaručí skutočne ostré 

o rozhranie HDMI zaisťuje 
enie, ktoré dokáže prenášať 
lne video s vysokým rozlíšením, 
álový zvuk, a to bez 
gového formátu - čím sa zaistí 
zu a zvuku, a to úplne bez šumu.

oje zariadenie k USB portu na 
hilips. Vaša digitálna hudba a 
é priamo zo zariadenia. Teraz sa 
obľúbené chvíle so svojou rodinou 
unkcie

http://www.philips.com

