
 

 

Philips
DVD плейър с USB

DVP2320WH
Много стилен и с отлична 

производителност
Има ли значение размерът? Чували ли сте, че по-малкото може да е повече? Представяме ви най-

изгодния DVD плейър. Без усложнения! Едно просто устройство, което възпроизвежда всякакъв 

формат на диска, включително цифрови снимки, без никакъв компромис с качеството на 

картината.

Свържете и се насладете на няколко източника
• Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

Възпроизвежда всичките ви филми и музика
• Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Възпроизвежда формати MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
• Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео

Вдъхва живот на звук и видео
• Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа
• 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
• 192kHz/24-битов аудио ЦАП подобрява входния аналогов звуков сигнал
• Висококачествени изходи за аналогово и цифрово аудио

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот
• Ултра-тънък дизайн, който се побира навсякъде



 Връзка с високоскоростен USB 2.0
Универсалната серийна шина или USB е 
стандарт за протокол за свързване на 
компютри, периферия и потребителска 
електроника. Устройствата с 
високоскоростен USB имат скорост на 
пренос на данни до 480 Mbps - срещу 
скромните 12 Mbps на тези с първоначалния 
USB интерфейс. С връзката с 
високоскоростен USB 2.0 всичко, което 
трябва да направите, е да включите USB 
устройството, да изберете филма, музиката 
или снимките и да ги гледате и слушате.

Прогресивно сканиране
Прогресивното сканиране удвоява 
вертикалната разделителна способност на 

изображението, в резултат на което се 
получава забележимо по-контрастна 
картина. Вместо да се изпрати на екрана 
първо кадър с нечетните редове, следван от 
кадър с четните редове, и двата кадъра се 
изписват едновременно. Мигновено се 
създава пълно изображение, с използване на 
максималната разделителна способност. 
При такава скорост очите ви възприемат по-
контрастна картина, без редова структура.

Ултра-тънък дизайн
Ултра-тънък дизайн, който се побира 
навсякъде

192kHz/24-битов аудио ЦАП
Семплирането с 192 kHz позволява точно 
възпроизвеждане на оригиналните звукови 
криви. В съчетание с 24-битовата 
разделителна способност от оригиналния 
аналогов звук се улавя повече информация, 
което води до много по-вярно аудио 
възпроизвеждане.

Възпроизвежда всичко
Възпроизвеждайте MP3, WMA и JPEG и се 
убедете в удобството да споделяте 
мултимедийните си файлове на телевизора 
или на системата за домашно кино - в 
уютната обстановка на вашата дневна.
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Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 

MHz
• Подобрение на картината: Прогресивно 
сканиране, Пресемплиране 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

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-

RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, 
DVD+R/+RW, DVD-видео, Divx

• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 

MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

WMA, PCM

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: DVD-R/-RW, 

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

• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Обръщане на 
снимки, Завъртане, Слайдшоу, Увеличение, 

Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възможности за свързване
• Задни конектори: Цифров коаксиален изход, 
Изход за компонентно видео (прогресивно), 
CVBS и аналогов аудио изход L/R, SCART1 
(CVBS, RGB изход)

• Предни/странични букси за свързване: USB

Удобство
• Защита за деца: Заключване за деца
• Езици на екранното меню: Испански, 
Английски, Датски, Холандски, Фински, 
Френски, Немски, Италиански, Норвежки, 
Полски, Португалски, Шведски, Турски

Мощност
• Мощност на потребление: < 10 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

• Захранващ блок: 110-240 V, 50/60 Hz

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 2 бр. батерии тип 

AAA, Дистанционно управление, Листовка с 
гаранция за цял свят, Захранващ кабел, 
Ръководство за потребителя

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

179 x 49 x 179 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

260 x 70 x 210 мм

Мултимедийни приложения
• Формати на възпроизвеждане: Стоп-кадри във 
формат JPEG, MP3, Divx

• Съединители за мултимедия: Устройство клас 
USB-памет

•
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