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Превърнете телевизора 

си в смарт телевизор
Изследвайте без усилие огромната вселена от мултимедийно съдържание - с мултимедийния 

плейър Philips. Наслаждавайте се на видео, музика и снимки с превъзходно качество - от 

интернет или от колекцията във вашия компютър - направо на телевизора, без необходимост от 

конвертиране на файловете.

Виждате повече
• Smart TV, за да се забавлявате с онлайн услугите и да пускате мултимедия на телевизора
• Net TV за популярни онлайн услуги на вашия телевизор
• Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
• Гледайте видео в различни формати
• Разглеждайте снимки в различни формати

Чувате повече
• Слушайте музика от различни мултимедийни файлове
• Dolby Digital DTS2.0 за върховно филмово изживяване

Забавлявате се повече
• Съединител USB 2.0 и слот за карти с памет SD
• Възпроизвеждане на мултимедийно съдържание от твърд диск
• Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
• DLNA PC Media Link за преглед на съдържанието в компютъра и домашната мрежа



 Сертифициран за DivX Plus HD

DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD 
плейър предлага последните новости в 
технологията DivX, за да ви даде 
възможност да гледате видеоклипове и 
филми с висока детайлност от интернет 
директно на Philips HDTV или на компютър. 
DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане 
на DivX Plus съдържание (H.264 видео с 
висока детайлност и висококачествено 
AAC аудио в MKV файлов контейнер), като 
в същото време поддържа и предишни 
версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus 
HD за цифрово видео с истинска висока 
детайлност.

Видео в различни формати
Пускайте и се наслаждавайте на богатия 
набор от видео формати - от форматите с 
висока детайлност, като 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 - без неудобството от конвертиране на 
файлове. Просто натиснете "Play" и се 
наслаждавайте на видео и филми с 
превъзходно кинематографично качество и 
жив, обгръщащ звук.

Мултимедийно съдържание от твърд 
диск
Отпуснете се и се наслаждавайте на 
мултимедийно съдържание от твърдия 
диск, без да се притеснявате за 
съвместимост на файловите формати. 
Просто пуснете желаното съдържание, 

знаейки, че вашият плейър Philips поддържа 
най-популярните HDD формати като 
FAT32, FAT, и др.

Снимки в различни формати

Разглеждайте и се наслаждавайте на снимки 
в богатия набор от формати, включително 
JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP 
и HD JPEG – направо на вашия 
широкоекранен телевизор! Превърнете 
хола си във фотогалерия и споделяйте 
прекрасните спомени с приятелите и 
семейството си.

Музика в различни мултимедийни 
файлове
Слушате и се наслаждавайте на любимата си 
музика - без значение в какъв аудио формат 
- с кристално чист звук. Плейърът Philips 
осигурява лесен достъп до богатия набор от 
аудио формати от Dolby Digital, AAC, RA, 
OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, 
LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM и 
WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0
Dolby Digital DTS2.0 за върховно филмово 
изживяване

DLNA PC Media Link
DLNA PC Media Link ви дава лесен достъп 
до видеоклипове, снимки и музика в 
компютъра или домашната мрежа. Като 
свържете вашия мултимедиен плейър към 
домашната мрежа, получавате 
безпроблемен достъп до съдържанието на 
всички сертифицирани по DLNA 
устройства. Преглеждайте мултимедийната 

си колекция на компютъра от плейъра само 
с натискането на един бутон.

Телевизор със SimplyShare

Споделяйте снимки, музика и филми чрез 
SimplyShare от вашия телефон, таблет или 
компютър и се забавлявайте с тях на голям 
екран.

Smart TV
Smart TV предлага по-лесно и безжично 
използване на телевизора в 4 аспекта. С Net 
TV се наслаждавате на изобилие от онлайн 
приложения на вашия телевизор: вземате 
филми под наем, гледате "телевизия за 
наваксване" и се забавлявате със социалните 
медии. Дръжте нещата под контрол: 
сменяйте каналите или въвеждайте текст от 
вашия смартфон или таблет. Използвате 
SimplyShare за поточно предаване на 
снимки, музика и видео от вашия компютър, 
телефон или таблет към екрана на 
телевизора.

Net TV (мултимедиен HD плейър)
Изпитайте богата селекция от онлайн 
услуги с Net TV. Радвайте се на филми, 
картини, развлечения и друго онлайн 
съдържание директно на телевизора си чрез 
мултимедийния HD плейър Philips, когато 
поискате. Просто свържете плейъра 
директно към домашната мрежа чрез 
кабелна или безжична връзка, след което 
навигирайте и избирайте какво да гледате с 
дистанционното управление. Менюто на 
Philips ви дава достъп до популярни услуги 
на Net TV, пригодени за екрана на 
телевизора.
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Картина/дисплей
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 

MHz
• Подобрение на картината: Пресемплиране на 
видео, Smart Picture, Висока детайлност (720p, 
1080i, 1080p), Премащабиране 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 2.0 + 
цифров изход

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 

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

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: PCM, MP3, Dolby 

Digital, DTS, WMA
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
• Носители за възпроизвеждане: карта SD, USB 
флаш устройство

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG, BMP, 

GIF, PNG, TIFF
• Подобрение на картината: Обръщане на 
снимки, Завъртане, Мащабиране, Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: USB, 
Карта SD/SDHC

• Задни конектори: CVBS и аналогов аудио изход 
L/R, Цифров оптичен изход, HDMI изход, 
eSATA

• Мрежови връзки: 802.11 b/g/n, RJ45

Удобство
• Езици на екранното меню: английски, полски, 
руски, чешки, датски, фински, френски, немски, 
гръцки, унгарски, италиански, португалски, 
румънски, словашки, испански, шведски, турски, 
украински

• EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Режим на готовност с едно 
докосване

• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Фърмуер, надстройван през USB

Power
• Електрозахранване: 230 V, 50 Hz
• Потребявана мощност: < 10 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

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

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

91 x 54 x 160 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

250 x 163 x 82 мм

Мултимедийни приложения
• Съединители за мултимедия: Устройство клас 

USB-памет
• Формати на възпроизвеждане: DivX, Снимки 
във формат 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

Възпроизвеждане на цифрови снимки
• Формат за компресиране на картини: BMP, GIF, 

JPEG, PNG, TIFF
• Подобрение на картината: Мащабиране
• Носители за възпроизвеждане: Карта SD, USB 
флаш устройство

•
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* Предлаганите услуги за Net TV зависят от страната и са предмет 
на условията на ползване.

* Услугата BBC iPlayer се предлага само във Великобритания

http://www.philips.com

