
 

 

Philips
DVD плейър с HDMI и 
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra Караоке

DVP5996K
Идеалният партньор за HDTV

С висока резолюция HDMI 1080p
Впечатляващ DVD плейър Philips с HDMI връзка за цифрово видео и звук. Влезте в 
новата арена на домашните развлечения, като се потопите във видео с висока 
резолюция (720p/1080i/1080p).

Вдъхва живот на звук и видео
• HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина
• 5.1-канален аудио изход за съраунд звук

Възпроизвежда всичките ви филми и музика
• Сертифициран за DivX Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX видео
• Възпроизвежда WMV, DivX, WMA, MP3 и HD JPEG снимки
• Възпроизвеждане на Windows Media Video за филми от компютъра

Радвайте се на подобрено караоке
• Karaoke резултати за забавление и вълнуващи изпълнителски конкурси у дома

Свържете и се насладете на няколко източника
• Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

Проста настройка и употреба
• Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдискове в USB устройства
• EasyLink управлява всички продукти EasyLink само с едно дистанционно



 Сертифициран за DivX Ultra

Благодарение на поддръжката на DivX 
можете да се наслаждавате на DivX 
кодирано видео в комфортната обстановка 
на вашия хол. Форматът DivX е базиран на 
MPEG4 видеокомпресия, която позволява 
записването на големи файлове като филми, 
филмова музика и музикални клипове на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове. DivX Ultra съчетава 
възпроизвеждане на DivX с ценни функции 
като вградени субтитри, различни езици за 
аудиоканала, множество записи и менюта в 
единен удобен файлов формат.

HDMI 1080p

HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. 
Филмите със стандартна разделителна 
способност вече могат да се изживеят в 
истинска HD разделителна способност - 
така се гарантира по-добра детайлност и 
повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с 
"p" в "1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с 
което също се осигуряват безкомпромисно 
резки изображения. На всичко отгоре, 
HDMI представлява пряка цифрова връзка, 
която може да пренася некомпресирано 
HD видео и цифрово многоканално аудио, 
без да се преобразуват до аналогови 

сигнали, с което се гарантират безупречна 
картина и качествен звук, с пълно отсъствие 
на шум.

5.1-канален аудио изход

5.1-канален аудио изход за съраунд звук

Karaoke резултати

Добавете нотка на забавление към своите 
караоке сеанси с "Караоке резултати". 
Подложете на оценка изпълнението си, за 
да го усъвършенствате или да се състезавате 
с приятели. Функцията "Караоке резултати" 
автоматично оценява пеенето ви и дава 
забавна картинка, показваща доколко добре 
сте се справили. Забавлението никога не 
свършва.

Създаване на MP3 с едно движение

Преобразувайте съдържанието на 
любимите си компактдискове в MP3 
файлове на продукта си от Philips и ги 
съхранявайте направо на USB 
ключодържател или на портативния си 

мултимедиен плейър с USB кабел. 
Възползвайте се от удобството да създавате 
MP3 файлове в дневната си, без компютър и 
дори докато компактдискът свири.

EasyLink

EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства с едно дистанционно. 
Използва се стандартният протокол HDMI 
CEC за споделяне на функции между 
устройствата чрез HDMI кабела. С едно 
натискане на бутон можете да работите 
едновременно с всички уреди с 
възможности за HDMI CEC. Функциите 
като готовност и възпроизвеждане сега 
може да се изпълняват с удивителна лекота.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

Универсалната серийна шина или USB е 
стандарт за протокол за свързване на 
компютри, периферия и потребителска 
електроника. Устройствата с 
високоскоростен USB имат скорост на 
пренос на данни до 480 Mbps - срещу 
скромните 12 Mbps на тези с първоначалния 
USB интерфейс. С връзката с 
високоскоростен USB 2.0 всичко, което 
трябва да направите, е да включите USB 
устройството, да изберете филма, музиката 
или снимките и да ги гледате и слушате.
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Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 

MHz
• Подобрение на картината: Прогресивно 
сканиране, Пресемплиране на видео, Висока 
резолюция (720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, 
Подобряване на видео

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Честотен обхват: 30-20000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: 90
• Изкривявания и шумове (1 kHz): 65 dB
• Crosstalk (1kHz): 70 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): 80 dB
• Звукова система: Dolby Digital, DTS

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-

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

• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX 
Ultra

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 

MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
• Формат на компресиране: PCM, MP3, Dolby 

Digital, WMA, DTS
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak 
Picture CD

• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Обръщане на 
снимки, Завъртане, Увеличение, HD 

разделителна способност, Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: 
Микрофон

• Задни конектори: Изход за композитно видео 
(CVBS), Цифров коаксиален изход, Изход за 
компонентно видео (прогресивно), Аналогов 
изход за многоканален звук, HDMI изход

Удобство
• Защита за деца: Заключване за деца, Родителски 
контрол

• Езици на екранното меню: Английски, Полски, 
Руски

• Караоке: Сила на звука за вход MIC

Мощност
• Захранващ блок: 230 V, 50 Hz
• Мощност на потребление: < 12 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,8 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Аудио/видео 
кабел, Ръководство за бърз старт, Листовка с 
гаранция за цял свят, Дистанционно 
управление, 2 бр. батерии тип AAA, 
Ръководство за потребителя

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

435 x 38 x 210 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

490 x 82 x 296 мм

Мултимедийни приложения
• Съединители за мултимедия: Устройство клас 

USB-памет
• Формати на възпроизвеждане: Divx, Стоп-
кадри във формат JPEG, MP3

•
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