
 

 

Philips 3000 series
DVD-spiller

DivX Ultra
ProReader-stasjon
USB 2.0

DVP2850
Nyt alt – fra DVD eller USB

Drømmespilleren med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle 
plater! Med DVD-spilleren DVP2850 fra Philips får du den opplevelsen av filmer og 
musikk som du alltid har drømt om.

Gjør lyd og bilde levende
• 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
• Skjermtilpassing for optimal visning hver gang
• Smart Picture gir personlige bildeinnstillinger

Spiller av alle filmene dine og musikken din
• DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
• Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• ProReader-stasjon for jevn avspilling av nesten alle plater

Koble til og gled deg over flere kilder
• USB Media Link for medieavspilling fra USB Flash-stasjoner



 DivX Ultra-sertifisert

Med DivX-støtte kan du glede deg over DivX-
kodede videoer og filmer fra Internett, 
inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt, i din 
egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG-
4-basert videokomprimeringsteknologi som du 
kan bruke til å lagre store filer som filmer, 
trailere og musikkvideoer på medier som CD-
R/RW og DVD-R-plater, for avspilling på den 
DivX Ultra-sertifiserte Blu-ray- eller DVD-
spilleren din fra Philips. DivX Ultra kombinerer 
DivX-avspilling med flotte funksjoner som 
integrert teksting, flere lydspråk, flere spor og 
menyer i ett praktisk filformat.

Multimedia DivX
Spill av CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, 
DivX, MP3, WMA, JPEG

12 bit / 108 MHz videobehandling

12-bit video-DAC er en fremragende digital-
til-analog-konverterer som bevarer alle 

detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den 
viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av 
farger, noe som resulterer i et mer levende og 
naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit 
DAC blir enda tydeligere ved bruk av store 
skjermer og projektorer.

USB Media Link

USB (Universal Serial Bus) er en 
protokollstandard som brukes til å koble 
sammen PCer, ekstrautstyr og elektronisk 
forbrukerutstyr. Med USB Media Link trenger 
du bare å koble til USB-enheten, velge filmen, 
musikken eller bildet og spille i vei.

ProReader-stasjon

Med ProReader-stasjonen kan du nyte alle 
filmene og videoene dine uten problemer. Selv 
når de gamle platene blir skitne eller ripete, kan 
du være sikker på at de spilles av riktig fra 
begynnelse til slutt – uten tegn på at det har 
blitt skadet. Ved hjelp av avansert teknologi blir 

svake analoge signaler omformet til robuste 
digitale signaler ved hjelp av ProReader-
stasjonen, og det hentes ut informasjon som 
gjør at småskadde plater kan spilles av jevnt 
helt til slutten. I tillegg til at ProReader-
stasjonen kan lese nesten alle videoformater, 
gir den deg også tryggheten om at alle plater du 
setter inn, kan spilles av.

Skjermtilpassing

Uansett hva du ser på, uavhengig av TV, sikrer 
Screen Fit at bildet fyller hele skjermen. 
Irriterende svarte striper øverst og nederst 
fjernes, uten at du må utføre kjedelige manuelle 
justeringer. Bare trykk på Screen Fit-knappen, 
velg formatet, og nyt filmen i fullskjermformat.
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Filformat
• Lyd: MP3, wma
• Bilde: JPEG
• Video: avi, divx, mpeg, mpg

Videoavspilling
• Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2
• Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL

Optiske avspillingsmedier
• Plater som kan spilles: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 
bildeplate, SVCD, VCD

Stillbildevisning
• Komprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, 

Lysbildefremvisning, Lysbildefremvisning med MP3-
avspilling, Zoom

Lydavspilling
• MP3-bithastigheter: 8–320 kbps
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• WMA-bithastigheter: 32–192 kbps

Bilde/skjerm
• D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
• Bildeforbedring: Progressive scan, 

Videooppsampling

Tilkoblingsmuligheter
• Frontkontakter: USB 2.0
• Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, 

Utgang for komposittvideo (CVBS), Digital 
koaksialutgang

Anvendelighet
• Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll

Drift
• Effektforbruk: < 10 W

• Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Lyd
• D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
• Frekvensområde: 30–20 000 Hz
• Signal/støy-forhold: > 100 dB
• Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
• Dynamisk område (1 kHz): > 90 dB
• Forvrengning og støy (1 kHz): > 85 dB
• Lydsystem: Dolby Digital

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: AAA-batteri (x1), AV-til-SCART-

kabel, Fjernkontroll, Brukerhåndbok, Garantibevis, 
Verdensomfattende garantihefte

Mål
• Produkt (B x H x D): 270 x 37,5 x 201 millimeter
• Produktvekt: 1 kg
• Emballasje (B x H x D): 316 x 77 x 280 millimeter
• Vekt, inkl. emballasje: 1,38 kg

Ytre eske
• EAN: 87 12581 67074 0
• Bruttovekt: 1,3 kg
• Yttereske (L x B x H): 31,6 x 28 x 7,7 cm
• Nettovekt: 1 kg
• Antall kundepakker: 1
• Taravekt: 0,3 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 28 x 31,6 x 7,7 cm
• EAN: 87 12581 67074 0
• Bruttovekt: 1,3 kg
• Nettovekt: 1 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,3 kg
• Type hylleplassering: Liggende

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 27 x 21 x 3,3 cm
• Vekt: 0,89 kg
•
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