
 

 

„Philips“
DVD grotuvas

HDMI 1080p
„DivX Ultra“

DVP6800
Padarykite savo kambarį 

stilingesnį
Jūsų svajonių grotuvas su nepriekaištinga, tikroviška vaizdo kokybe ir galimybe leisti 
virtualiai bet kokį diską! „Philips“ DVD leistuvas – mėgaukitės filmų ir muzikos 
pramogomis.

Tinka bet kuriai erdvei, bet kuriam stiliui
• Plonas ir lankstus, yra galimybė tvirtinti ant sienos

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą
• HDMI 1080p pagerina vaizdą, suteikiant aukštos raiškos standartą
• Progresinio skenavimo komponentinis vaizdo įrašas optimaliai vaizdo kokybei

Pasijunkite ir mėgaukitės keliais šaltiniais
• „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ 

atmintinės

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus
• Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• „DivX Ultra Certified“ patobulintam DivX vaizdo atkūrimui

Paprasta naudoti
• „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
• „My Wallpaper“ – kad galėtumėte individualizuoti asmeninį pasisveikinimo ekraną
• MP3 sukūrimas vienu judesiu tiesiai iš CD į USB pirštelį



 Plonas ir lankstus

Plonas ir lankstus, yra galimybė tvirtinti ant 
sienos

HDMI 1080p

HDMI 1080p patobulinimas perteikia krištolo 
skaidrumo vaizdus. Standartinės raiškos filmais 
galima mėgautis ypač aukštos raiškos skiriamąja 
geba - perteikiant daugiau detalių ir 
tikroviškesnius vaizdus. Progresyvus 
skenavimas (žymimas „p“ - „1080p“) pašalina 
linijas televizoriaus ekrane ir užtikrina itin 
aiškius vaizdus. Be to, HDMI sukuria tiesioginę 
skaitmeninę jungtį, kuri perteikia 
nesuglaudintus skaitmeninius aukštos raiškos 
vaizdus ir skaitmeninius daugiakanalius garsus, 
nekeičiant jų analogiškais ir perteikiant puikią 
vaizdo ir garso kokybę be jokio triukšmo.

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis
Universalioji magistralė arba USB – tai 
protokolo standartas, kuris naudojamas 
kompiuteriams, periferiniams įrenginiams ir 
buitiniams elektronikos prietaisams patogiai 
susieti. „Hi-Speed USB“ įrenginiai gali pasiekti 
iki 480 Mbps duomenų perdavimo greitį 
(ankstesniuose USB įrenginiuose buvo 
pasiekiamas 12 Mbps). Jei naudosite „Hi-Speed 
USB 2.0“ jungtį, viskas, ką turėsite padaryti, – 
prijungti USB įrenginį, pasirinkti filmą, muziką 
ar nuotrauką ir šį turinį paleisti.

Multimedija DivX
Leisti CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, 
DivX, MP3, WMA, JPEG

„DivX Ultra Certified“

Dėl „DivX“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ 
koduotais vaizdo įrašais ir filmais internete, 
įskaitant įsigytus Holivudo filmus, patogiai 
sėdėdami savo svetainėje. „DivX“ medijos 
formatas veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų 
glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius 
failus, tokius kaip filmai, filmų anonsai ir 
muzikiniai klipai, išsaugoti tokiose laikmenose 
kaip CD-R/RW ir DVD įrašomuosiuose 

diskuose, leidžiamuose „DivX Ultra Certified 
Philips Blu-ray“ įrenginiuose ar DVD 
leistuvuose. „DivX Ultra“ suderina „DivX“ 
atkūrimą su tokiomis funkcijomis kaip 
integruoti subtitrai, kelios garso kalbos, keli 
takeliai ir meniu – viskas viename patogiame 
failo formate.

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis 
prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis 
naudoja HDMI CEC pramoninio standarto 
protokolą, kad būtų galima dalintis prietaisų 
funkcijomis per HDMI laidą. Vienu mygtuko 
paspaudimu galite valdyti visą prijungtą HDMI 
CEC įrangą vienu metu. Dabar galite lengvai 
valdyti tokias funkcijas kaip budėjimo režimas ir 
atkūrimas.

MP3 sukūrimas vienu judesiu
Konvertuokite savo mėgstamų CD turinį į MP3 
bylas savo „Philips“ prietaise ir išsaugokite jį 
tiesiai tvarkyklėje arba savo nešiojamame 
medijos grotuve per USB laidą. Mėgaukitės 
MP3 bylų patogiu sukūrimu savo kambaryje, 
nes tam nereikia jokio kompiuterio ar net, kad 
grotų diskas.
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Vaizdas / ekranas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
• Vaizdo išryškinimas: Progresinis skenavimas, 

Vaizdo įrašo pagerinimas, Vaizdo įrašo pagerinimas 
(720p, 1080i/p)

Garsas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
• Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: > 100 dB
• Iškraipymai ir garsas (1kHz): > 85 dB
• Perėjimas (1kHz): > 100 dB
• Dinaminis diapazonas (1kHz): > 90 dB
• Garso sistema: „Dolby Digital“

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD 

diskas su vaizdo įrašais, DVD, DivX, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video

• Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Ultra“

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, 
NTSC

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, MP3-CD, MP3-DVD, 

WMA-CD, CD-R/RW, Garso CD
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
• Glaudinimo formatas: MP3, „Dolby Digital“, PCM, 

WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Atkuriama medija: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Kompaktinis diskas (CD) su 
nuotraukomis, „Kodak“ vaizdo CD

• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
• Vaizdo tobulinimas: Lengvos nuotraukos, 

pasukimas, išdidinimas, skaidrių demonstracija, 
skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

Multimedijos programos
• Atkūrimo formatai: DivX, JPEG stop kadrai, MP3
• Multimedijos jungtys: USB klasės atminties 

prietaisai

Prijungimo galimybė
• Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji 

išvestis, ComponentVideo išvestis Progressive, 
Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Skaitmeninė 
koaksialinė išvestis, HDMI išvestis

• Priekinės / šoninės jungtys: USB

Patogumas
• Vaikų apsauga: Užraktas nuo vaikų, Tėvų kontrolė
• Ekrano meniu kalbos: anglų, vokiečių, olandų, danų, 

suomių, prancūzų, italų, norvegų, portugalų, ispanų, 
turkų, švedų, lenkų, graikų

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: < 10 W
• Maitinimo šaltinis: 50Hz, 230V
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: <1 W

Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Nuotolinis 

valdymas, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo 
vadovas, Greitos pradžios vadovas, Garso/vaizdo 
laidas, Maitinimo laidas

Matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

370 x 332 x 70 mm
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

330 x 190 x 40 mm
• Komplekto svoris: 1 kg
• Svoris su pakuote: 1,7 kg
•
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