
glądaj, słuchaj, odtwarzaj
O
dosłownie wszystko
Wymarzony odtwarzacz o realistycznej jakości obrazu z możliwością odtwarzania 

dowolnych płyt! Odtwarzacz DVD firmy Philips udostępnia rozrywkę na najwyższym 

poziomie.

Doskonała wydajność audio i wideo
• Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
• Sygnał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu
• Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
• Przetwornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy

Odtwarza dosłownie wszystko
• Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
• Picture CD (JPEG) z odtwarzaniem muzyki (MP3)
• Muzyka: CD, MP3-CD, CD-R/RW i Windows Media™ Audio

Pasuje i towarzyszy Ci wszędzie
• Małe wymiary
• Ultrapłaska konstrukcja
Philips
Odtwarzacz DVD

DivX
DVP3010
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Obraz/Wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3, 16:9
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bit, 

108 MHz
• Funkcje dotyczące obrazu: Tryb filmowy 3/2 - 2/

2 pull down, Progressive Scan, Ustawienia Smart 
Picture

Dźwięk
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 192 kHz/24-

bitowy
• Stosunek sygnału do szumu: 95 dB
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): 80 dB
• Przesłuch (1 kHz): 90 dB
• Dynamika (1 kHz): 85 dB
• System dźwięku: Dolby Digital
• Funkcje poprawy dźwięku: 3D Virtual Surround, 

Tryb nocny, Smart Sound

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 

DivX 3 11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-R/

CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, 
DVD-R, DVD-RW (tryb wideo), DVD-Video

• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: PCM, MP3, Windows 

Media™ Audio
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Prędkość przepływu danych MP3: 32–256 Kb/s

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje dotyczące obrazu: Przerzuć zdjęcia, 

Obracanie, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, 
Powiększenie

Możliwości połączenia
• Inne połączenia: Scart, Progresywne wyj. skład. 

wideo, Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Wyjście analogowe audio L/P, Koncentryczne 
wyjście cyfrowe

Wygoda
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada 

rodzicielska, Nadzór rodzicielski
• Języki menu ekranowego OSD: duński, 

holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, 
włoski, norweski, portugalski, hiszpański, 
szwedzki, turecki, polski

Moc
• Zasilanie: 50 Hz, 220–240 V
• Pobór mocy: 10 W
• Pobór mocy w trybie czuwania: < 0,8 W

Akcesoria
• Baterie: 2 x AA
• Przewody: Brak
• Pilot zdalnego sterowania: 3141 017 90221
• Podręcznik użytkownika: 

ang.,niem.,fran.,hisz.,włos.,gre.,por.,fin.,szw.,duń.,
nor.,pol.,tur.,ros.

• Karta gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

360 x 37 x 265 mm
• Waga urządzenia: 1 98 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

415 x 82 x 352 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 2 98 kg
•

W
P
o
Z
n
s
c
s
u

S
S
p
s

P
D
a
a
s
s
O
p
s
e

P
D
u
d
r
o
j

O
W
w
m

P
P
z
w
w
n
o
s
m

M
W
w
m

U
A

ybieranie kolejnoliniowe
rogressive Scan podwaja rozdzielczość pionową 
brazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. 
amiast wysyłać na ekran najpierw pole z 
ieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola 
ą zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej 
hwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej 
zybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez 
kładu linii.

ygnał RGB na złączu Scart
ygnał RGB na złączu Scart to łatwe połączenie 
rzewodowe zapewniające wysokiej jakości wyjściowy 
ygnał wideo.

rzetwornik C/A wideo 12-bit./108 MHz
oskonałej jakości 12-bitowy przetwornik cyfrowo-
nalogowy wideo zachowuje każdy szczegół 
utentycznej jakości obrazu. Dzięki niemu widoczne są 
ubtelne cienie i lepsza jest gradacja kolorów, co 
prawia, że obraz jest żywszy i bardziej naturalny. 
graniczenia standardowego 10-bitowego 
rzetwornika cyfrowo-analogowego stają się 
zczególnie widoczne podczas korzystania z dużych 
kranów i projektorów.

rzetw. dźwięku C/A 192 kHz/24-bit.
zięki próbkowaniu z częstotliwością 192 kHz 
zyskuje się idealny obraz oryginalnych charakterystyk 
źwiękowych. Dzięki próbkowaniu i 24-bitowej 
ozdzielczości można przechwycić więcej informacji z 
ryginalnej analogowej fali dźwiękowej i uzyskać lepszą 
akość odtwarzania dźwięku.

bsługa wielu formatów filmów — DivX
ieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtworzenie 

iększości formatów dysków, zapewniając 
aksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

icture CD z odtwarzaniem MP3
icture CD to płyta CD-R lub CD-RW, na której można 
apisać muzykę w formacie MP3 i cyfrowe obrazy. Po 
łożeniu płyty Picture CD do odtwarzacza DVD 
yświetlane jest menu przedstawiające zapisane na 
iej pliki w formacie JPEG i/lub MP3. Wystarczy wybrać 
brazy i muzykę i nacisnąć przycisk Play lub OK. Tym 
amym można oglądać obrazy i jednocześnie słuchać 
uzyki.

uzyka: Windows Media™ Audio
ieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtwarzanie 

iększości formatów dysków, zapewniając 
aksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

ltrapłaska konstrukcja
trakcyjna, niezwykle płaska obudowa.
DVP3010/02

Specyfikacje techniczne Zalety produktu

Odtwarzacz DVD
DivX  


