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Със стил във всяка стая

Впечатляващ DVD плейър Philips с HDMI цифрова видео и аудио връзка. Влезте в 
новата арена на домашните развлечения, като се потопите във видео с висока 
разделителна способност (720p/1080i).

Побира се навсякъде, подходящ за всеки начин на живот
• Тънък и гъвкав дизайн с опция за стенен монтаж

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

Вдъхва живот на звук и видео
• 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
• HDMI 1080i с подобряването на видеото с висока разделителна способност
• Цифров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел
• Възпроизвеждане на JPEG с висока детайлност за изображение в действителни размери
• Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа



 Сертифициран за DivX Ultra
Благодарение на поддръжката на DivX 
можете да се наслаждавате на DivX 
кодирано видео в комфортната обстановка 
на вашия хол. Форматът DivX е базиран на 
MPEG4 видеокомпресия, която позволява 
записването на големи файлове като филми, 
филмова музика и музикални клипове на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове. DivX Ultra съчетава 
възпроизвеждане на DivX с ценни функции 
като вградени субтитри, различни езици за 
аудиоканала, множество записи и менюта в 
единен удобен файлов формат.

Възпроизвежда всичко
Възпроизвеждайте практически всеки 
мултимедиен формат - бил той DivX, MP3s, 
WMA или JPEG. Убедете се в 
ненадминатото удобство на големите 
възможности за възпроизвеждане и в лукса 
да показвате мултимедийните си файлове на 
телевизора или на системата за домашно 
кино - в уютната обстановка на вашата 
дневна.

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.

HDMI 1080i
HDMI означава мултимедиен интерфейс с 
висока разделителна способност. Това е 
директна цифрова връзка, която може да 
пренася висококачествено цифрово видео, 
както и цифрово многоканално аудио. Като 
премахва преобразуването в аналогови 
сигнали, тя осигурява идеално качество на 
картината и звука, напълно изчистени от 
шум. HDMI има пълна обратна 
съвместимост с DVI (Интерфейс за цифрово 
видео).

HDMI за просто AV свързване
HDMI означава мултимедиен интерфейс с 
висока детайлност. Това е директна 
цифрова връзка, която може да пренася 
висококачествено цифрово видео, както и 
цифрово многоканално аудио. Като 
премахва преобразуването в аналогови 
сигнали, тя осигурява идеална картина и 
звук, напълно изчистени от шум. HDMI има 
пълна обратна съвместимост с DVI.

JPEG възпроизвеждане с HD качество
Високата детайлност на възпроизвеждане 
на JPEG ви позволява да разглеждате 
картините на телевизора си с разрешителна 
способност до два мегапиксела. Сега 
можете да разглеждате цифровите си 
картини с абсолютна яснота, без загуба на 
качество или детайли, и да ги показвате на 
приятелите или семейството сред уюта на 
вашят хол.

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.

Тънък и гъвкав дизайн
Тънък и гъвкав дизайн с опция за стенен 
монтаж
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Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 

MHz
• Подобрение на картината: Прогресивно 
сканиране, Smart Picture, Пресемплиране на 
видео, Подобряване на видео, High Def (720p, 
1080i)

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Съотношение сигнал/шум: 90
• Изкривявания и шумове (1 kHz): 65 dB
• Crosstalk (1kHz): 70 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): 80 dB
• Честотен обхват: 30-20000 Hz
• Звукова система: Dolby Digital

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

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

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

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

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

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

PCM, WMA

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

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

• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Обръщане на 

снимки, Завъртане, Увеличение, Слайдшоу с 
възпроизвеждане на MP3, HD разделителна 
способност

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

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

Удобство
• Защита за деца: Родителски контрол, 
Заключване за деца

• Езици на екранното меню: Английски, 
Корейски, Малайски, Тайландски, Традиционен 
китайски

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 2 бр. батерии тип 

AAA, Аудио/видео кабел, Ръководство за бърз 
старт, Дистанционно управление, Листовка с 
гаранция за цял свят, Ръководство за 
потребителя, Захранващ кабел

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

305 x 187 x 98 мм
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

395 x 346 x 108 мм

Мощност
• Захранващ блок: 110-240 V, 50/60 Hz
• Мощност на потребление: < 10 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,8 W

•
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