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Bucură-te de servicii de internet 

şi multimedia wireless
Exploraţi un univers bogat în conţinut multimedia fără niciun efort cu ajutorul playerului media Philips 

HD. Bucuraţi-vă de înregistrări video, de muzică şi de fotografii de calitate superbă de pe Internet sau 

din biblioteca de pe PC direct pe televizorul dvs., fără a fi nevoie de conversia fişierelor.

Vedeţi mai mult
• Servicii de Internet integrate
• Redaţi clipuri video în diverse formate
• DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiţie
• Windows Media Video pentru redarea filmelor de pe PC
• Vizualizaţi fotografii în diverse formate

Auziţi mai mult
• Ascultaţi muzică din diferite fișiere media
• Dolby Digital DTS2.0 pentru o experienţă cinematografică absolută

Implicaţi-vă mai mult
• Wi-Fi încorporat pentru a vă bucura wireless de suportul media conectat
• DLNA PC Media Link pentru a naviga prin conţinutul PC-ului și al reţelei la domiciliu
• Conector USB 2.0 și slot pentru card de memorie SD
• Redaţi conţinut media de pe hard disk



 DivX Plus HD certificat

DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări 
în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă 
bucuraţi de clipuri video HD și de filme de pe 
Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau 
pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de 
conţinut DivX Plus (video H.264 HD cu audio 
AAC într-un container de fișier MKV), 
acceptând de asemenea versiuni anterioare 
video DivX până la 1080p. DivX Plus HD 
pentru semnal video digital HD adevărat.

Clipuri video în diverse formate
Redaţi și bucuraţi-vă de o gamă cuprinzătoare 
de formate video - de la formate de înaltă 
definiţie precum MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), 
H.264, VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX 
Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9/10, 
RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, 
VOB, DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV(MPEG 4, 
H.264), ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V - fără 
complicaţia de a converti fișierele. Doar apăsaţi 
Redare pentru a începe vizionarea clipurilor 
video sau a filmelor la o calitate 

cinematografică superbă, oferite cu un sunet 
surround intens.

Conţinut media de pe hard disk
Relaxaţi-vă și bucuraţi-vă de conţinutul media 
de pe hard disk, fără a vă face griji pentru 
compatibilitatea formatului de fișiere. Redaţi 
conţinutul pur și simplu, știind că playerul dvs. 
Philips acceptă cele mai populare formate 
HDD precum FAT32, FAT etc.

Fotografii în diverse formate

Vizualizaţi și bucuraţi-vă de fotografiile dvs. 
într-o gamă largă de formate, inclusiv JPEG, 
JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP și HD 
JPEG – direct pe televizorul dvs. cu ecran lat! 
Transformaţi camera de zi într-o galerie foto și 
împărtășiţi amintirile frumoase împreună cu 
prietenii și familia.

Muzică în diferite fișiere media
Ascultaţi muzica preferată - indiferent de 
formatul audio - și savuraţi-o cu un sunet de o 

claritate excepţională. Playerul Philips permite 
accesul ușor la o gamă largă de formate audio 
de la Dolby Digital, AAC, RA, OGG, MKA, 
MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, 
WMA (V9), IMP/MS ADPCM și WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0
Dolby Digital DTS2.0 pentru o experienţă 
cinematografică absolută

DLNA PC Media Link
DLNA PC Media Link oferă un acces ușor la 
conţinuturile video, foto și muzicale de pe PC-
ul dvs. sau de pe reţeaua la domiciliu. Prin 
conectarea playerului dvs. media la reţeaua la 
domiciliu, veţi putea accesa informaţii din toate 
dispozitivele certificate DLNA. Navigaţi prin 
colecţia multimedia de pe playerul dvs. prin 
apăsarea unui buton.

Servicii de Internet integrate
Conectaţi-vă playerul media Philips la reţeaua 
dvs. de acasă pentru a vă bucura de o gamă 
uluitoare de servicii extraordinare online – 
oricând! Accesaţi orice conţinut pe flux de pe 
reţeaua dvs. de acasă sau navigaţi în întregul 
univers al site-urilor web*,cum ar fi Facebook, 
Youtube, Pisca și Acuweathers. * Site-urile 
web de suport pot suferi modificări.
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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Upsampling 

video, Smart Picture, Înaltă definiţie (720p, 1080i, 
1080p), Upscaling video

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 30-20000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: 90
• Distorsionare și zgomot (1 kHz): 65 dB
• Diafonie (1 kHz): 70 dB
• Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
• Sistem audio: Dolby Digital, DTS 2.0 + ieșire 

digitală

Redare video
• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Plus™ 
HD, H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD

• Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio
• Format compresie: PCM, MP3, Dolby Digital, DTS, 

WMA
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
• Medii de redare: card SD, Unitate flash USB

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG, BMP, GIF, 

PNG, TIFF
• Caracteristici superioare ale imaginii: Imagine în 

oglindă, Rotire, Zoom, Prezentare cu redare de 
MP3-uri

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB, Card SD/SDHC
• Conexiuni spate: Ieșire CVBS și audio analogică S/

D, Ieșire optică digitală, Ieșire HDMI, eSATA
• Conectări la reţea: 802.11 b/g/n, RJ45

Confort
• Limbi OSD: Română, Lustruire, Rusă, Cehă, 

Daneză, Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, 
Maghiară, Italiană, Portugheză, Română, Slovacă, 
Spaniolă, Suedeză, Turcă, Ucraina

• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 
atingere, Mod standby la o singură atingere

• Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil 
prin USB

Alimentare
• Sursă de alimentare: 230 V, 50 Hz
• Consum de energie: < 10 W
• Consum în standby: < 1 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu audio/video, Certificat de 

garanţie internaţională, Telecomandă, 2 baterii 
AAA, Manual de utilizare, Cablu de alimentare

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 91 x 54 x 160 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

250 x 163 x 82 mm

Aplicaţii multimedia
• Conexiuni multimedia: Dispozitiv de memorie USB
• Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, 

MP3, AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, 
DivX 5, DivX Ultra, H.264, MPEG1, MPEG2, 
MPEG-4 (DivX-4 DivX-5 DivX-6), RealMedia 
Audio, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, 
XviD

Redare foto digitală
• Format de compresie a imaginii: BMP, GIF, JPEG, 

PNG, TIFF
• Caracteristici superioare ale imaginii: Zoom
• Medii de redare: Card SD, Unitate flash USB
•
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* În funcţie de disponibilitatea serviciului în reţeaua operatorului local
* Unele servicii nu sunt disponibile în toate zonele
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