
ostęp do nieograniczonej
D
rozrywki cyfrowej
Oglądaj cyfrowe fotografie na telewizorze za pomocą odtwarzacza DVD. 

Niepotrzebny jest komputer czy kosztowne przejściówki. Korzystaj z wygody własnego 

salonu oglądając zdjęcia i filmy oraz słuchając muzyki z rodziną i przyjaciółmi.

Przenośne dane we własnym domu
• Gniazdo nośników do przeglądania zdjęć na ekranie TV
• Obróć i zapisz ponownie

Niezrównana wydajność audio i wideo
• Format 3:2 Pulldown eliminuje smużenie przy oglądaniu filmów
• 4-krotne zwiększenie próbkowania wideo to poprawa jakości obrazu
• Przetwornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy

Odtwarza praktycznie każdy format dysku i karty pamięci
• Filmy: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4
• Muzyka: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, pliki MP3 na kartach pamięci
• Picture CD (JPEG) z muzyką (MP3), JPEG na kartach pamięci
Philips
Odtwarzacz DVD

DivX
DVP762
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Obraz/Wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3, 16:9
• Funkcje dotyczące obrazu: Progressive Scan, 

Tryb filmowy 3/2 - 2/2 pull down, Ustawienia 
Smart Picture

• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bit, 
108 MHz

Dźwięk
• Przesłuch (1 kHz): 105 dB
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 192 kHz/24-

bitowy
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): 90 dB
• Dynamika (1 kHz): 100 dB
• Stosunek sygnału do szumu: 105
• System dźwięku: Dolby Digital

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 

DivX 3 11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, DVD+RW, 

DVD+R, SVCD, Video CD, CD-R/CD-RW, 
DVD-RW (tryb wideo), DVD-R

• Region DVD: 2
• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: MP3, PCM
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Prędkość przepływu danych MP3: 96–256 kb/s

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje dotyczące obrazu: Obracanie, 

Powiększenie
• Obracanie: co 90°
• Pokaz slajdów: z muzyką (MP3)

Zastosowania multimedialne
• Dostęp do karty pamięci: Wielogniazdowy

• Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Memory 
Stick, Karta pamięci MultiMedia Card (MMC), 
Karta pamięci Secure Digital (SD), Karta pamięci 
Smart Media

• Formaty odtwarzania: DivX, Zdjęcia w formacie 
JPEG, MP3, MPEG4

Możliwości połączenia
• Inne połączenia: Progresywne wyj. skład. wideo, 

Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście 
S-video, Wyjście analogowe audio L/P, 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Cyfrowe 
wyjście optyczne, Scart

Wygoda
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór 

rodzicielski
• Języki menu ekranowego OSD: duński, 

holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, 
włoski, norweski, portugalski, hiszpański, 
szwedzki, turecki, polski

• Typ pilota zdalnego sterowania: 313924872071

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód Scart
• Baterie: 2 x AA
• Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

555 x 86 x 406 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 3,8 kg
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 46 x 310 mm
• Waga urządzenia: 2,7 kg

Moc
• Zasilanie: 110–240 V
• Pobór mocy w trybie czuwania: 0,2 W
• Pobór mocy: < 14 W W

Charakterystyka ekologiczna
• Sztandarowe podukty ekologiczne
•
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bsługa wielu formatów filmów DivX, MP4
iększą zgodność i przyjemność oglądania zapewnia 

ekoder wielu formatów, umożliwiający odtwarzanie 
iększości płyt.

rzetw. dźwięku C/A 192 kHz/24-bit.
zięki próbkowaniu z częstotliwością 192 kHz 
zyskuje się idealny obraz oryginalnych charakterystyk 
źwiękowych. Dzięki próbkowaniu i 24-bitowej 
ozdzielczości można przechwycić więcej informacji z 
ryginalnej analogowej fali dźwiękowej i uzyskać lepszą 
akość odtwarzania dźwięku.

arta pamięci — różne formaty muzyki
dtwarzanie wielu formatów umożliwia odtworzenie 
iększości dysków oraz plików muzycznych MP3 z kart 
ompact Flash Typ 1, SD, Multi Media Card, Memory 
tick, Smart Media i osiągnięcie maksymalnej 
godności oraz przyjemności odsłuchu.

arty pamięci obrazów
dtwarzanie wielu formatów umożliwia odtworzenie 
iększości dysków oraz plików muzycznych MP3 z kart 
ompact Flash Typ 1, SD, Multi Media Card, Memory 
tick, Smart Media i osiągnięcie maksymalnej 
godności oraz przyjemności oglądania.

ormat 3:2 Pulldown
ormat 3:2 całkowicie eliminuje smużenie pogarszające 
akość obrazu przy oglądaniu filmów. Przy braku 
mużenia obraz wygląda dokładnie tak, jak powinien.

niazdo nośników
niazdo nośników umożliwia łatwe podłączenie karty 
ompact Flash, Memory Stick, SD oraz MultiMedia 
ard i natychmiastowy dostęp do cyfrowych zdjęć 
oprzez adapter PCMCIA.

większanie próbkowania wideo
większanie próbkowania wideo to technologia, która 
mniejsza zakłócenia i radykalnie podnosi jakość 
brazu. Podwyższenie częstotliwości przetwarzania 
ygnału wideo do 54 MHz, a nawet 108 MHz jest 
fektem konwersji sygnału wideo na format 08:08:8* 
54 MHz) lub 16:16:16 (108 MHz), którego pasmo 
ozdzielczości poziomej jest 4- lub 8-krotnie szersze niż 
tandardowego formatu DVD. Proces ten zdecydowanie 
granicza występujące w kompresji MPEG zjawisko 
moskitiery”, pozwalając uzyskać obraz czysty i bez 
akłóceń.

bróć i zapisz ponownie
DVP762/02

Specyfikacje techniczne Zalety produktu

Odtwarzacz DVD
DivX  


