
 

 

Philips
DVD-speler

DVP5992
Scherper en helderder beeld

met HDMI 1080p en optie voor het afspelen van WMV-bestanden

U zult onder de indruk zijn van deze Philips DVD-speler met HDMI-aansluiting voor 
digitale video en audio. Waan uzelf in een andere home entertainment-wereld en ga op 
in High Definition-video (720p/1080i/1080p).

Breng audio en video tot leven
• Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden
• High definition JPEG-weergave van afbeeldingen in de werkelijke resolutie
• Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
• Aanpassing aan het scherm voor keer op keer een optimale weergave

Speel al uw films en muziek af
• Windows Media Video voor het afspelen van films op uw PC
• CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, WMA, WMV en JPEG afspelen
• DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's

Aansluitingen voor allerlei bronapparaten
• Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

Gebruiksvriendelijk
• My Wallpaper voor een persoonlijk welkomstscherm
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
• Met één druk op de knop MP3's maken van CD's en deze op een USB-stick zetten



 HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor 
glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie 
kunnen nu in echte HD-resolutie worden 
weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer 
details en natuurgetrouwere beelden. 
Progressive Scan ("p" in "1080p") maakt een 
einde aan de lijnstructuur die aanwezig is op 
vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze 
manier voor continu scherpe beelden. 
Bovendien zorgt HDMI voor een 
rechtstreekse digitale verbinding die zowel 
ongecomprimeerde digitale HD-video als 
digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, 
zonder dat deze eerst naar analoog moet 
worden omgezet. Hierdoor hebt u een 
perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig 
storingsvrij.

Windows Media Video
Met Windows Media Video kunt u 
videobestanden op uw PC bekijken op uw TV. 
Samen met vrienden en familie kijken wordt 
ook een stuk eenvoudiger. Geen last meer van 
vierkante ogen dankzij het staren naar uw 
computerscherm. Ontspan en geniet op de TV 
in uw eigen woonkamer van uw favoriete 
WMV-bestanden.

DivX Ultra-gecertificeerd

Dankzij de ondersteuning voor DivX® kunt u 
gewoon op de bank genieten van DivX-
gecodeerde video's en films van internet, 
waaronder aangeschafte Hollywood-films. De 
DivX-media-indeling is een op MPEG-4 
gebaseerde compressietechnologie voor video 
waarmee u grote bestanden, zoals films, 
trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/
RW en beschrijfbare DVD's kunt opslaan en 
kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified® 
Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra 
combineert DivX-weergave met geweldige 
functies zoals geïntegreerde ondertiteling, 
meerdere audiotalen, meerdere tracks en 
menu's in één handige bestandsindeling.

Multimedia WMV
CD, (S)VCD, DVD, DVD+-R/RW, DivX, MP3, 
WMA, WMV en JPEG afspelen

High Definition JPEG-weergave
Met High Definition JPEG-weergave kunt u uw 
foto's bekijken op uw televisie met een 
resolutie tot twee megapixels. U kunt uw 
digitale foto's nu bekijken in volledige 
helderheid, zonder kwaliteits- of detailverlies. 
U kunt ze delen met vrienden en familie in uw 
eigen woonkamer.

High-speed USB 2.0-koppeling
De Universal Serial Bus of USB is een 
protocolstandaard om PC's, randapparaten en 
consumentenelektronica-apparaten 

gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten 
hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 
480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van 
oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed 
USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-
apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de 
gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

EasyLink
Met EasyLink kunt u meerdere apparaten zoals 
DVD-spelers, Blu-ray-spelers, SoundBar-
luidspreker, home cinema, TV's enz. bedienen 
met één afstandsbediening. EasyLink maakt 
gebruik van het HDMI CEC-
industriestandaardprotocol om functionaliteit 
tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. 
Met één druk op de knop kunt u alle 
aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig 
bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen 
kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

MP3's maken met één druk op de knop
Zet de inhoud van uw favoriete CD's met uw 
Philips-apparaat om naar MP3-bestanden en sla 
deze rechstreeks op een geheugenstick of op 
uw draagbare mediaspeler op via een USB-
kabel. Geniet van het gemak om MP3-
bestanden te maken in uw eigen huiskamer, 
zonder PC, en zelfs terwijl de CD wordt 
afgespeeld.

Philips Green-logo
Met groene producten van Philips kunnen 
kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot 
worden verminderd. Hoe? Deze 
producten bieden aanzienlijk betere 
milieuprestaties in een of meer van de 
Green Focal Areas van Philips: 
Energieverbruik, Verpakking, Schadelijke 
stoffen, Gewicht, Recycling en 
Levensduur.
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Beeld/scherm
• D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
• Beeldverbetering: Progressive Scan, High 

Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling 
(720p, 1080i/p)

Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• Signaal-ruisverhouding: > 90
• Vervorming en ruis (1 kHz): > 65 dB
• Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
• Dynamisch bereik (1 kHz): > 80 dB
• Geluidssysteem: Dolby Digital
• Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz

Videoweergave
• Media afspelen: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/

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

• Compressie-indelingen: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, 
WMV

• Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC

Audioweergave
• Media afspelen: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/

RW, WMA-CD, Audio-CD
• Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Stilstaande beelden weergeven
• Media afspelen: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-

R/RW, Foto-CD, Kodak Picture CD
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Beeldverbetering: Foto's spiegelen, Roteren, 

Zoomen, Diapresentatie met MP3-weergave, High 
Definition-resolutie

Multimediatoepassingen
• Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-

geheugenklasse
• Afspeelformaat: DivX, MP3, JPEG-afbeeldingen

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-

uitgang links/rechts, Composite video-uitgang 
(CVBS), HDMI-uitgang, Digitale coaxiale uitgang, 
Component Video uit Progressive, Scart

Comfort
• Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor 

kinderen, Kinderslot
• Taalversies in beeldschermmenu: Deens, 

Nederlands, Nederlands, Fins, Frans, Duits, 
Italiaans, Noors, Portugees, Spaans, Zweeds, 
Turks, Pools

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, 

Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Gebruikershandleiding, Garantiekaart

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

435 x 38 x 209 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

524 x 82 x 276 mm
• Gewicht van het apparaat: 1,4 kg
• Gewicht (incl. verpakking): 0 kg

Vermogen
• Stroomvoorziening: 50 Hz, 230 V
• Energieverbruik: < 12 W
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,1 W
•
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