
For preview purpose only

itta på, lyssna till
T
och spela allt
Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i 

stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och 

musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

Höga ljud- och videoprestanda
• Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
• RGB SCART-anslutning för högkvalitativ video
• 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
• 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången

Spelar allt
• Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
• Picture CD (JPEG) med musikuppspelning (MP3)
• Musik: CD, MP3-CD, CD-R/RW och Windows Media™ Audio

Passar överallt
• Kompakt design
• Ultratunn design
Philips
DVD-spelare

DivX
DVP3010
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Bild
• Bildförhållande: 4:3, 16:9
• D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
• Bildförbättring: 3/2 - 2/2 filmdetektering, 

Progressive Scan, Smart Picture-inställning

Ljud
• D/A-omvandlare: 192 kHz/24-bit
• Signal/brusförhållande: 95 dB
• Distortion och brus (1kHz): 80 dB
• Crosstalk (1 kHz): 90 dB
• Dynamiskt omfång (1kHz): 85 dB
• Ljudsystem: Dolby Digital
• Ljudförbättring: 3D virtuellt surroundljud, 

Nattläge, Smart Sound

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, 

MPEG4, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, 

Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 
DVD-RW (videoläge), DVD-video

• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: PCM, MP3, Windows 

Media™ Audio
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• MP3-bithastighet: 32–256 kbit/s

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, Picture CD
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Rotera bilder, Rotera, Bildspel 

med MP3-uppspelning, Zoom

Anslutningar
• Andra anslutningar: SCART, 

Komponentvideoutgång, progressiv, 
Composite-videoutgång (CVBS), Analog 
ljudutgång vänster/höger, Digital koaxial utgång

Bekvämlighet
• Barnsäkert: Barnlås, Föräldrakontroll
• OSD-språk: Danska, Holländska, Engelska, 

Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, 
Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska, Polska

Övriga data
• Strömförsörjning: 50 Hz, 220–240 V
• Strömförbrukning: 10 W
• Strömförbrukning i vänteläge: < 0,8 W

Tillbehör
• Batterier: 2 st AA
• kablar: Ingen
• Fjärrkontroll: 3141 017 90221
• Bruksanvisning: Eng, ty, fra, spa, it, gre, port, fin, 

sv, da, no, pol, turk, rys
• Garantisedel

Storlek
• Utrustningens mått (B x H x D): 

360 x 37 x 265 mm
• Vikt: 1 98 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

415 x 82 x 352 mm
• Vikt inkl. förpackning: 2 98 kg
•
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rogressive Scan
rogressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. 
 stället för att skicka fält med de udda linjerna till 
kärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda 
älten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart 
ch maximal upplösning används. Vid dessa höga 
astigheter får du intrycket av en skarpare bild utan 

injer.

GB SCART-anslutning
GB SCART-anslutningen är en kabelanslutning som 
er dig enkel anslutning och en högkvalitativ 
ideoutgång

2-bitars/108 MHz video-DAC
n 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-
nalog-omvandlare som bevarar alla detaljer med 
riginalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och 
ämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig 
ild. Begräsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir 
ärskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora 
rojektorer.

92 kHz/24-bitars Audio DAC
92 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt 
tergivning av den ursprungliga ljudkurvan. 
illsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer 

nformation från den ursprungliga analoga 
rekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare 
judåtergivning.

ulti-Format-filmer med DivX
ulti-Format gör att du kan spela de flesta 

kivformaten och få maximal skivkompabilitet och 
ildupplevelse.

icture CD med MP3-uppspelning
icture CD är en CD-R- eller CD-RW-skiva där du kan 
para MP3 och digitala bilder. När du sätter i en Picture 
D i DVD-spelaren visas en skärmmeny där de JPEG- 
ch/eller MP3-filer som finns på skivan visas. Välj de 
usik- och bildfiler du vill använda och starta 
ppspelningen eller tryck på OK. Du kan titta på dina 
ilder på TV:n samtidigt som du lyssnar på musik.

usik: Windows Media™ Audio
ulti-Format gör att du kan spela de flesta 

kivformaten och få maximal skivkompabilitet och 
yssnarupplevelse.

ltratunn design
en eleganta lådan är mycket tunn.
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