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HDTV'ye bağlanabilir

Yüksek çözünürlüklü HDMI 1080p
HDMI dijital video ve ses bağlantısı olan bu Philips DVD oynatıcının etkisini hissedin. 
Yüksek Çözünürlüklü görüntü (720p/1080i/1080p) teknolojisi sizi içine çekerken farklı bir 
ev eğlence sistemi dünyasına adım atın.

Ses ve videoya hayat verir
• 192kHz/24 bit ses DAC'ı analog ses girișini geliștirir
• Analog ve dijital ses için yüksek kaliteli çıkıșlar
• Tek bir kabloyla kolay bağlantı için HDMI dijital çıkıșı
• Gerçek çözünürlükte görüntü için yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma
• En iyi görüntü kalitesi için Progresif Tarama özelliğine sahip komponent video
• HDMI 1080p, daha net görüntüler için yüksek tanımlamaya geliștirme
• Keskin, doğal görüntüler için 12-bit/108MHz video ișleme

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar
• DivX videolarının standart oynatımı için DivX Sertifikalı
• DivX videolarının gelișmiș oynatımı için DivX Ultra Sertifikalı
• CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW çalar
• DivX, MP3, WMA ve JPEG dijital kamera fotoğraflarını oynatır

Kullanım kolaylığı
• USB flash sürücülerden fotoğraf görüntüleyen ve müzik çalan USB Direct



 192kHz/24 bit ses DAC'ı
192KHz örnekleme, orijinal ses eğrilerinin 
doğru sunumunu elde etmenizi sağlar. 24 bit 
çözünürlükte, orijinal analog ses dalga 
formundan daha fazla bilgi yakalanır ve daha 
zengin bir ses üretilir.

DivX Ultra Sertifikalı
DivX desteği sayesinde DivX video dosyalarını 
odanızın rahat ortamında izleyebilirsiniz. DivX 
formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları 
gibi büyük dosyaları CD-R/RW ve DVD 
kaydedilebilir diskler gibi formatlarda 
kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 temelli bir 
video sıkıștırma teknolojisidir. DivX Ultra, 
DivX oynatımını bütünleșik altyazılar, çoklu 
seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri 
birleștirerek tek bir kullanıșlı dosya formatına 
dönüștürür.

Kolay AV bağlantısı için HDMI
HDMI, Yüksek Çözünürlüklü Çoklu Ortam 
Arayüzü ifadesinin kısaltmasıdır. Dijital HD 
görüntünün yanı sıra dijital çok kanallı ses de 
tașıyabilen bir doğrudan dijital bağlantıdır. 
Analog sinyallere dönüștürme gereğini ortadan 
kaldırarak gürültüden tamamen arınmıș 

mükemmel bir görüntü ve ses kalitesi sunar. 
HDMI, (Digital Video Interface - Dijital Video 
Arayüzü) DVI ile geriye dönük olarak tam 
uyumludur.

Yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma
Yüksek çözünürlüklü JPEG oynatma sayesinde 
fotoğraflarınızı televizyonunuzda iki megapiksel 
kadar yüksek çözünürlüklerde 
görüntüleyebilirsiniz. Artık, dijital 
fotoğraflarınızı son derece net bir șekilde, 
kalite veya detaylardan ödün vermeden 
görüntüleyebilir, oturma odanızın rahatlığında 
dostlarınız ve ailenizle paylașabilirsiniz.

Her șeyi oynatır
Neredeyse istediğiniz tüm medya formatlarını 
oynatabilirsiniz - DivX, MP3, WMA veya JPEG. 
Bunun eșsiz kolaylığını ve ortam dosyalarınızı 
TV ve ev sinema sisteminizde paylașabilme 
lüksünü, oturma odanızın rahatlığında yașayın.

Progresif Tarama
Progresif Tarama, resmin dikey çözünürlüğünü 
iki katına çıkararak fark edilir șekilde daha net 
bir resim sağlar. Önce tek satırları daha sonra 
çift satırları taramak yerine, her iki alan birden 

aynı anda taranır. Maksimum çözünürlük 
kullanılarak, anında görüntünün tamamı 
olușturulur. Bu o kadar hızlı gerçekleștirilir ki 
insan gözü daha keskin, titreșimsiz bir görüntü 
algılar.

HDMI 1080p
HDMI 1080p geliștirme, kristal netliğinde 
görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip 
filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın 
görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama 
ile izlenebilir. Progresif Tarama özelliği 
("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında 
yaygın rastlanan titreșimli görüntüyü ortadan 
kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son 
olarak HDMI, sıkıștırılmamıș dijital HD videoyu 
ve dijital çok kanallı sesi analoga 
dönüștürmeden tașıyabilen bir doğrudan dijital 
bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmıș 
mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

USB Direct
Cihazınızı Philips DVD sistemindeki USB 
portuna takmanız yeterlidir. Dijital müziğiniz ve 
fotoğraflarınız, doğrudan cihazdan 
gösterilecektir. Artık önemli anlarınızı aileniz 
ve arkadașlarınızla paylașabilirsiniz.
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Görüntü/Ekran
• D/A dönüștürücü: 12 bit, 108 MHz
• Görüntü geliștirme: Progresif Tarama, Akıllı 

Görüntü, Video yukarı örnekleme, Video 
geliștirme, Yüksek Tanımlama (720p, 1080i, 1080p)

Ses
• D/A dönüștürücü: 24 bit, 192 kHz
• Sinyal gürültü oranı: 100
• Bozulma ve Gürültü (1kHz): 85 dB
• Çapraz Karıșma (1kHz): 100 dB
• Dinamik Aralık (1kHz): 90 dB
• Ses Sistemi: Dolby Dijital
• Frekans tepkisi: 30-20000 Hz

Video Oynatma
• Çalma Ortamı: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/

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

• Sıkıștırma formatları: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Müzik Çalma
• Çalma Ortamı: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/

RW, WMA-CD, Ses CD'si
• Sıkıștırma formatı: Dolby Dijital, MP3, PCM, WMA
• MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma
• Çalma Ortamı: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-

R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
• Resim sıkıștırma formatı: JPEG
• Görüntü geliștirme: Fotoğrafları çevirin, 

Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi, 
Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük

Çoklu Ortam Uygulamaları
• Çoklu ortam bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
• Çalma/Oynatma Formatları: DivX, MP3, JPEG 

Resimler

Bağlanılabilirlik
• Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkıșı, 

Kompozit video (CVBS) çıkıșı, HDMI çıkıșı, Dijital 
koaksiyel çıkıș, Progresif Komponent Video çıkıșı, 
Skart

Kullanılabilirlik
• Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü, Çocuk Kilidi
• Ekran Üstü Gösterim (OSD) dilleri: Danca, 

Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, 
İtalyanca, Norveççe, Portekizce, İspanyolca, 
İsveççe, Türkçe, Lehçe

Aksesuarlar
• Birlikte Verilen Aksesuarlar: 2 x AAA Pil, Hızlı 

bașlangıç kılavuzu, Uzaktan Kumanda, Dünya 
Çapında Garanti belgesi, Kullanım Kılavuzu

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 435 x 38 x 210 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

490 x 82 x 296 mm
• Set ağırlığı: 1,6 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,8 kg

Güç
• Güç kaynağı: 50Hz, 230V
• Güç tüketimi: < 12 W
• Bekleme durumunda güç tüketimi: < 0,8 W
•
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