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Passar i alla rum

Låt dig imponeras av den här DVD-spelaren med HDMI digital videoanslutning och 
ljudanslutning från Philips. Kliv in på en helt ny arena för hemunderhållning och hänge dig 
åt HD-video (720p/1080i).

Passar var som helst och vem som helst
• Tunn och flexibel design med valfri väggmontering

Spela upp all film och musik
• DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
• Spelar upp DivX, MP3, WMA och JPEG-foton från digitalkamera
• Spelar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• DivX-certifierad för standarduppspelning av DivX-videor

Gör ljud och bild levande
• 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
• 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången
• Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud
• HDMI 1080i med HD-videoupplösning
• Digital HDMI-utgång för enkel anslutning med endast en kabel
• Högupplöst JPEG-visning för bilder i rätt upplösning
• Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet



 DivX Ultra-certifierad
Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-
kodade videofilmer hemma i TV-soffan. DivX-
medieformatet är en MPEG4-baserad 
videokomprimeringsteknik som du kan 
använda till att spara stora filer, som filmer, 
filmklipp och musikvideor på skivor som CD-
R/RW och inspelningsbara DVD-skivor. I DivX 
Ultra kombineras DivX-uppspelning med 
suveräna funktioner som integrerad textning, 
flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett 
praktiskt filformat.

Spelar allt
Du kan använda dig av praktiskt taget vilket 
medieformat du vill, som DivX, MP3, WMA 
och JPEG. Du får oslagbara valmöjligheter och 
kan njuta av lyxen att dela med dig av mediefiler 
på din TV eller via hemmabiosystemet, hemma 
i TV-soffan.

192 kHz/24-bitars Audio DAC
192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en 
perfekt återgivning av den ursprungliga 

ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars 
upplösning hämtas mer information från den 
ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger 
en mycket rikare ljudåtergivning.

HDMI 1080i
HDMI (High Definition Multimedia Interface) 
är en direkt digitalanslutning för digital HD-
video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det 
inte görs någon konvertering till analoga 
signaler överförs perfekta bilder och 
högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI 
är fullständigt bakåtkompatibelt med DVI 
(Digital Video Interface).

HDMI för enkel AV-anslutning
HDMI (High Definition Multimedia Interface) 
är en direkt digitalanslutning för digital HD-
video och digitalt flerkanalsljud. Eftersom det 
inte görs någon konvertering till analoga 
signaler överförs perfekta bilder och 
högkvalitativt ljud helt befriat från brus. HDMI 
är fullständigt bakåtkompatibel med DVI 
(Digital Video Interface).

Högupplöst JPEG-visning
Med högupplöst JPEG-uppspelning kan du visa 
dina bilder på TV:n med en upplösning på upp 
till två megapixel. Nu kan du visa dina digitala 
bilder med fullständig skärpa utan att kvalitet 
eller detaljer går förlorade – och dela dem med 
vänner och familj hemma i vardagsrummet.

Progressive Scan
Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal 
upplösning. I stället för att skicka fält med de 
udda linjerna till skärmen först, följt av fält med 
jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En 
fullstor bild skapas omedelbart och maximal 
upplösning används. Vid dessa höga hastigheter 
får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

Tunn och flexibel design
Tunn och flexibel design med valfri 
väggmontering
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Bild/visning
• D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
• Bildförbättring: Progressive Scan, Smart Picture, 

Videouppsampling, Förbättrad videoupplösning, 
HD (720p, 1080i)

Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
• Signal/brusförhållande: 90
• Distorsion och brus (1kHz): 65 dB
• Crosstalk (1 kHz): 70 dB
• Dynamiskt omfång (1kHz): 80 dB
• Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
• Ljudsystem: Dolby Digital

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video 

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

• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-

DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ljud-CD
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

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

• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Rotera bilder, Rotera, Zoom, 

Bildspel med MP3-uppspelning, HD-ready

Multimedietillämpningar
• Uppspelningsformat: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Anslutningar
• Anslutningar bak: HDMI-utgång, Digital 

koaxialutgång, Komponentvideoutgång, progressiv, 
CVBS och analog ljud-L/R-utgång

Bekvämlighet
• Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
• OSD-språk (On-screen Display): Engelska, 

Koreanska, Malay, Thailändska, Traditionell 
kinesiska

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, Ljud-

/videokabel, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, 
Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning, 
Nätkabel

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

305 x 187 x 98 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

395 x 346 x 108 mm

Effekt
• Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz
• Strömförbrukning: < 10 W
• Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
•
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