
 

Philips
Aparelho de DVD com 
HDMI e USB

HDMI 1080p
DivX Ultra Karaokê

DVP5990K
A companhia perfeita para sua Flat TV

com HDMI de alta definição real de 1080p
Impressione-se com este aparelho de DVD Philips com conexão de áudio e vídeo digitais 
HDMI. Entre em uma outra dimensão do entretenimento doméstico e deixe-se levar por 
vídeos de alta definição (720p / 1080i/1080p).

Reproduz todos os seus filmes e músicas
• Certificado DivX Ultra para uma reprodução aprimorada de vídeos DivX
• Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW e DVD-R/RW
• Reprodução do Windows Media Video para filmes do seu PC
• Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotos HD JPEG

Áudio e vídeo que parecem reais
• Saída digital HDMI para uma conexão fácil, com um único cabo

Curta um karaokê maravilhoso
• Pontuação do karaokê para divertidos e empolgantes concursos musicais em casa

Ligue e aproveite os diversos recursos
• O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB

Fácil de configurar e usar
• Criação de arquivos MP3 com apenas um toque diretamente de CDs para dispositivos USB
• O EasyLink controla todos os produtos EasyLink por meio de um único controle remoto
 



 Certificado DivX Ultra

Com suporte DivX, você poderá desfrutar de 
vídeos codificados com DivX no conforto da 
sua sala. O formato de mídia DivX é uma 
tecnologia de compactação de vídeo com base 
em MPEG4 que permite salvar arquivos 
grandes como filmes, trailers e vídeos musicais 
em mídias como CD-R/RW e discos DVD 
graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução 
DivX com excelentes recursos, como legendas 
integradas, vários idiomas de áudio, diversas 
faixas e menus, em um prático formato de 
arquivo.

HDMI para conexão AV simples

HDMI significa High Definition Multimedia 
Interface. É uma conexão digital direta que 
pode conduzir vídeo digital de alta resolução e 
áudio digital multicanal. Ao eliminar a 
conversão de sinais analógicos, ele oferece a 
imagem perfeita e qualidade de som, 
completamente sem ruído. O HDMI é 
totalmente retrocompatível com o DVI 

(Digital Video Interface, Interface digital de 
vídeo).

Pontuação do karaokê

Suas sessões de Karaokê ficarão muito mais 
animadas com o Karaokê com Pontuação. 
Deixe que seu desempenho seja julgado para 
poder se aprimorar ou para competições entre 
amigos. O Karaokê com Pontuação classifica 
automaticamente seu desempenho e exibe 
uma imagem engraçada relacionada ao modo 
como você se saiu. É diversão que não acaba 
mais!

Criação de arquivos MP3 com apenas 
um toque

Converta o conteúdo de seus CDs favoritos 
em arquivos MP3 em seu produto Philips e 
armazene esse conteúdo diretamente em um 
thumbdrive ou no seu aparelho de MP3 por 
meio de um cabo USB. Aproveite a 
comodidade de criar arquivos MP3 em casa, 
sem usar um PC, mesmo com o CD sendo 
reproduzido.

EasyLink

O EasyLink permite controlar vários 
dispositivos com um controle remoto. Ele usa 
o protocolo padrão da indústria HDMI CEC 
para compartilhar funcionalidades entre 
dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de 
um botão, você pode operar simultaneamente 
todos os seus equipamentos habilitados para 
HDMI CEC conectados. Funções como modo 
de espera e reprodução agora podem ser 
executadas com absoluta facilidade.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) é um padrão de 
protocolo usado de forma conveniente para 
conectar PCs, periféricos e equipamentos 
eletrônicos de consumo. Dispositivos USB de 
alta velocidade apresentam uma taxa de 
transferência de dados de até 480 Mbps - 
superior aos 12 Mbps dos dispositivos USB 
originais. Com o link USB 2.0 de alta 
velocidade, basta conectar seu dispositivo USB, 
selecionar o filme, a música ou a foto e 
reproduzir.
DVP5990K/55

Destaques
Aparelho de DVD com HDMI e USB
HDMI 1080p DivX Ultra Karaokê



Data de emissão  
2009-08-06

Versão: 1.0.9

12 NC: 8670 000 36078
EAN: 87 12581 38740 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso 
prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus 
representantes legais

www.philips.com
Imagem/tela
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, 

Video Upsampling, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), 
Smart Picture, Aprimoramento de vídeo, 
Aprimoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Resposta de freqüência: 30 a 20.000 Hz
• Relação sinal/ruído: 90
• Distorção e ruído (1kHz): 65 dB
• Diafonia (1kHz): 70 dB
• Faixa dinâmica (1kHz): 80 dB
• Sistema de áudio: Dolby Digital

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/

SVCD de vídeo, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DivX, DVD-Vídeo

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

• Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD de MP3, MP3-DVD, 

CD de WMA, CD-R/RW, CD de áudio
• Formato de compactação: PCM, MP3, Dolby 

Digital, WMA
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps

Reprodução de imagem estática
• Mídia de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, Foto CD, Kodak Foto CD
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Aprimoramento de imagens: Virar fotos, Girar, 

Zoom, Resolução de alta definição, Apresentação 
de slides c/reprod. de MP3

Conectividade
• Conexões frontais / laterais: Microfone, USB
• Conexões traseiras: Saída Vídeo Composto 

(CVBS), Saída digital coaxial, Saída progressiva 
Video Componente, Saída áudio analógico E/D, 
Saída de HDMI

Praticidade
• Proteção infantil: Censura para crianças, Censura 

dos pais
• Idiomas do menu OSD: Português (Brasil), Inglês, 

Espanhol
• Karaokê: Volume de MIC

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia: < 12 W
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,8 W

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de áudio/vídeo, Guia 

para início rápido, Folheto de garantia mundial, 
Controle remoto, 2 pilhas AAA, Manual do 
usuário, Adaptador de VDE para 2 pinos chatos, 
Cabo de alimentação, Cabo HDMI

Dimensões
• Dimensões do aparelho (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

Aplicações de multimídia
• Conexões multimídia: Dispositivo de classe de 

memória USB
• Formatos de reprodução: DivX, Imagens estáticas 

JPEG, MP3
•
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