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Objevte nové zážitky
Přehrává obrázky JPEG s vysokým rozlišením
Nechte se okouzlit tímto DVD přehrávačem Philips vybaveným HDMI digitálním
připojením zvuku a videa. Vstupte do další arény domácí zábavy a ponořte se do sledování
videa ve vysokém rozlišení (720p / 1080i).
Mimořádné zpracování videa
• Digitální výstup HDMI pro snadné připojení jediným kabelem
• Převzorkování videa pro lepší rozlišení až 1080i
• Přehrává vysocekvalitní obrázky JPEG pro obrázky s opravdu vysokým rozlišením
Obohaťte svůj zážitek z filmu
• Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
Přehraje vše
• Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
• Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
• Hudba: CD, MP3-CD, CD-R/RW a Windows Media™ Audio
• Obrazový disk CD (JPEG) s přehráváním hudby (MP3)
Vejde se kamkoli, půjde s vámi na kraj světa
• Ultratenký design

DVD přehrávač se zvýšením rozlišení videa až na 1080i
Rozhraní HDMI DivX

Specifikace

Zvýraznění výrobku

Obraz/displej

• Poměr stran: 4:3, 16:9
• Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i),
Progressive Scan, Smart Picture, Převzorkování
videa, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk
•
•
•
•
•
•
•
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Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
Odstup signál/šum: 100
Zkreslení a šum (1kHz): 85 dB
Přeslech (1kHz): 100 dB
Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB
Zvukový systém: Dolby Digital
Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz

Přehrávání videa

• Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video
CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/RW
• Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11,
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku

• Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD,
CD-R/RW, WMA-CD
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, PCM,
WMA
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 256 kb/s

Zobrazení fotografií

• Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový
disk CD Kodak
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace,

Zvětšení, Prezentace s přehráváním formátu MP3,
Vysoké rozlišení

Multimediální aplikace

• Multimediální připojení: Norma pro paměťové
karty USB
• Formáty přehrávání: DivX, MP3, Fotografie JPEG

Možnosti připojení

• Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/
pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup
HDMI, Digitální výstup pro koaxiální kabel, Výstup
progres. komponentního videa, Scart

Pohodlí

• Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský
zámek
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština,
Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština,
Němčina, Italština, Norština, Portugalština,
Španělština, Švédština, Turečtina, Polština

Příslušenství

• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Stručný
návod k rychlému použití, Dálkový ovladač,
Mezinárodní záruční list, Uživatelský manuál

Rozměry

• Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 37 x 235 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 490 x 82 x 320 mm

Spotřeba

• Napájení: 50 Hz, 230 V
• Spotřeba elektrické energie: < 10 W
• Příkon v pohotovostním režimu: < 0,8 W
•

HDMI pro snadné připojení k síti
Zkratka HDMI je označením rozhraní High Definition
Multimedia Interface (multimediální rozhraní pro vysoké
rozlišení). Představuje přímé digitální připojení, které
přenáší digitální video s vysokým rozlišením a digitální
vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na analogové
signály je zajištěn dokonalý obraz a zvuk. Rozhraní
HDMI je plně zpětně kompatibilní s formátem DVI.
Převzorkování videa až na 1080i řádků
Technologie zvýšení rozlišení videa umožňuje zvýšit
rozlišení videosignálů typu SD (Standard Definition např.
DVD) na typ HD (High Definition) a zobrazit tak ostrý,
věrnější obraz s více detaily. Výsledný výstupní videosignál
s vysokým rozlišením (HD) lze zobrazit na zařízení typu
HD prostřednictvím rozhraní HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Přehrává vysocekvalitní obrázky JPEG
Přehrávání souborů JPEG o vysokém rozlišení umožňuje
v televizoru prohlížení snímků o rozlišení 2 megapixely.
Nyní můžete prohlížet své digitální snímky v plné čistotě,
bez ztráty kvality nebo detailů - a můžete je sdílet se
svými přáteli a rodinou v pohodlí obývacího pokoje.
Progressive Scan
Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné
vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem
ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku nejdříve
vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté půlsnímek se
sudými řádky, jsou oba půlsnímky zapsány současně. V
každém okamžiku je tak vytvářen obraz v plném
rozlišení. Při takovéto rychlosti vnímá oko ostřejší obraz
bez chvění řádek.
Filmy více formátů včetně DivX
Funkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát disky
většiny formátů a zajišťuje tak maximální kompatibilitu
disků a zážitek při sledování.
Certifikováno DivX Ultra
Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit
videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí svého
obývacího pokoje. Formát médií DivX je technologie pro
kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4,
která umožňuje uložit velké soubory, například filmy,
upoutávky a hudební videoklipy na média, jako jsou disky
CD-R/RW a zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX
Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se skvělými
funkcemi, jako jsou integrované titulky, více jazyků
zvukového doprovodu, více stop a nabídek, v jednom
užitečném formátu.
Hudba: Windows Media™ Audio
Schopnost přehrávání většiny formátů poskytuje
maximální kompatibilitu a požitek z hudby.
Obrazové CD s přehráváním formátu MP3
Obrazový disk CD je disk CD-R nebo CD-RW, na který
lze ukládat soubory MP3 a digitální obrázky. Při vložení
obrazového disku CD do přehrávače DVD se otevře
nabídka, ve které jsou zobrazeny soubory JPEG a MP3 na
disku. Vyberte soubory s hudbou nebo obrázky, které
chcete otevřít a stiskněte tlačítko přehrávat nebo OK.
Obrázky je možné na obrazovce prohlížet spolu s hrající
hudbou.
Ultratenký design
Atraktivní skříň je velmi tenká.
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