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Odtwarzacz DVD 
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Pierwszy odtwarzacz Super Audio CD i DVD-Audio/Video Onkyo konwertujący do rozdzielczości 1080p został skonstruowany na platformie 
dźwięku wysokiej jakości, przetwarzania video nastawionego na wydajność oraz na połączeniach HDMI. HDMI to rurociąg, dzięki któremu DV-
SP506 nadaje twoim płytom DVD jakość video wysokiej rozdzielczości. DV-SP506 stosuje dwie technologie opracowane przez firmę Onkyo-VLCS 
i RIHD, co zapewnia wysoką jakość dźwięku i umożliwia integrację systemową. W celu uzyskania jak najwyższej jakości dźwięku stosuje on trzy 
hi-endowe przetworniki C/A firmy Burr-Brown, a jego konstrukcja pozwala mu na tłumienie szkodliwych wibracji. 

 



   

   

Właściwości 

• DTS Digital Surround® and Dolby® Digital 

• Odtwarza DVD Video, Super Audio CD, DVD Audio, Audio CD, CD-R/RW, DVD-R/RW, DVD+R/RW, DVD-R DL, DVD+R DL* 

• Odtwarza formaty MP3, WMA, DivX®, and JPEG (z rozdzielczością HD JPEG poprzez HDMI) 

• Interfejs cyfrowy HDMI™ 

• Wielokanałowe wyjście audio PCM 5.1 i Direct Stream Digital (DSD) poprzez HDMI 

• Konwertowanie video do rozdzielczości 1080p (poprzez wyjście HDMI) 

• Wektorowe obwody kształtowania liniowego (VLSC - Vector Linear Shaping Circuitry) 

• Przetwornik C/A video 108 MHz/14-Bit 

• Trzy przetwornik C/A audio 192 kHz/24-Bit firmy Burr-Brown 

• System kontroli urządzeń z wykorzystaniem HDMI (Remote Interactive over HDMI - RIHD) 

• Funkcja Disc Navigator do przeglądania zawartości video i audio (włączając pliki WMA i JPEG) 

• Jednoczesne wyjście wszystkich połączeń video** 

• Wyjście video 480i do przetwarzania przez zaawansowane urządzenia skalujące 

• Wyjścia komponentowe video (480i/480p), S-Video i kompozytowe video (480i) 

• Złącze A/V (SCART) 

• Cyfrowe wyjścia koaksjalne i optyczne 

• Elastomerowa podstawa napędu płyty chroniąca wewnętrzne obiegi przed wibracjami 

• Wyświetlacz ekranowy (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, włoski, japoński) 

• Pilot zdalnego sterowania RI ( Remote Interactive) 

* Płyty, które nie zostały poprawnie sfinalizowane mogą być odtwarzane jedynie w części lub mogą nie być odtwarzane wcale. 

** Zależne od ustawień 

 

 Odtwarzanie: DVD Audio, SACD, DVD, DVD+/-R/RW, DVD+/-R/DL, CD-R/RW 
 Odtwarzanie: DivX, mp3, JPEG, JPEG HD (HDMI) 
 Wyjście HDMI v 1.2 z RIHD 
 Skalowanie sygnału z DVD do 1080p 
 Wyjście sygnału PCM 5.1 i Direct Stream Digital (SACD) na HDMI 
 Pilot zdalnego sterowania 
 Kolor: srebrny, czarny 

 

Waga netto: 1,70 kg 
Wymiary produktu: 59 x 435 x 25 mm 
KGO: 0,25 zł 
 
 
 



   

   

 

 
DV-SP506 Silver 

 

DV-SP506 panel tylni 



   

   

 

DV-SP506 Pilot 

 


