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 świat kina, używając tego odtwarzacza „wszystko w jednym”, który umożliwia 

filmów z płyt DVD oraz kaset VHS. Jest to jedyny odtwarzacz, który zapewnia 

kowania i oferuje więcej wrażeń filmowych. Jeden odtwarzacz do wszystkiego!
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ct Dubbing — dwukierunkowe przenoszenie filmów wideo z VHS na DVD
em ShowView gwarantuje szybkie i łatwe programowanie
n pilot do obsługi funkcji TV, DVD i magnetowidu

ównana wydajność wideo
ał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu
ponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
ięk Hi-Fi stereo VHS poprawia jakość odtwarzanego dźwięku

arza dosłownie wszystko
y: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX i taśma VHS
yka: CD, MP3-CD, CD-R/RW i Windows Media™ Audio
cia: Picture CD (JPEG)
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Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3, 16:9
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bitów, 

27 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: 3:2 rozwijany, 

wybieranie kolejnoliniowe

Dźwięk
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 96 kHz
• Pasmo przenoszenia: 8 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: 100
• THD: 0,01%
• Przesłuch (1 kHz): 90 dB
• Dynamika (1 kHz): 95 dB
• System dźwięku: Dolby Digital, dźwięk stereo 

Nicam, Stereo

Nagrywanie wideo
• System nagrywania: PAL, ME-SECAM
• Prędkości przesuwu taśmy: SP, LP
• Funkcje poprawy nagrywania: Nagrywanie jednym 

przyciskiem (OTR), wstawianie znacznika 
rozdziału, Dopasowanie do wolnego miejsca

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD, SVCD, CD-R/CD-RW
• Formaty kompresji: Divx 3.11, Divx 4, Divx 5, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4
• System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC
• System odtwarzania kaset wideo: PAL, NTSC
• Ilość głowic wideo: 4

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R/RW, MP3-

CD
• Format kompresji: Dolby Digital, PCM, MP3, 

Windows Media™ Audio
• Kodowanie MP3: 32–320 kb/s
• Liczba głowic audio: 2 Hi-Fi

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: Picture CD, CD-R/RW
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Przerzuć zdjęcia, 

Obracanie, Pokaz slajdów, Powiększenie

Tuner/odbiór/transmisja
• system TV: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• Ilość tunerów TV: 1

Połączenia
• Przód: Wejście audio L/P, Wejście CVBS
• Złącze Ext 1 Scart: Wejście i wyjście CVBS, RGB, 

Wejście/wyjście audio
• Złącze Ext 2 Scart: Wejście i wyjście CVBS, 

Wejście/wyjście audio
• Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, 

Wyjście komponentowe wideo (Progressive), 
Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wejście 
antenowe RF / Wyjście TV

Udogodnienia
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 7
• Okres programowania: 1 miesiące
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada 

rodzicielska
• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, 

niemiecki, szwedzki, polski, czeski, węgierski

Zasilanie
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy: 17 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: 2 W

Akcesoria
• Przewody: Przewód antenowy
• Pilot zdalnego sterowania: Zappa+ (12NC: 

242254900508)
• Baterie: 2 x AA
• Podręcznik użytkownika: ang., pol., cze., niem., 

franc., szwe., duńs., fińs. (zaw. skróconą instrukcję 
obsługi)

• Karta gwarancyjna: Broszura gwarancyjna (cały 
świat)

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

430 x 78,5 x 265 mm
• Waga urządzenia: 3,8 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

512 x 166 x 372 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 5,2 kg
•

Odtwarzacz DVD/VCR
  

Dane techniczne

Data wydania 2009-02-03

Wersja: 8.0.10

12 NC: 8622 810 12229
EAN: 87 10895 86142 7

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
DVP3

Zalety p

Funkcja D
Przycisk Dir
rozpoczęcie
przechodze
wybór wejśc

funkcja S
Dzięki syste
nagrywarki 
numeru kod
więcej niż 9
większości p
każdej poz

Jeden pilo
Pilot, który 
wygoda sys

Filmy: VH
Wieloforma
większości 
maksymaln

Muzyka: 
Wieloforma
większości 
kompatybiln
100V/0

roduktu

irect Du
ect Dubbin
 zapisu z d
nia przez s
ia/wyjścia.

howView
mowi Show
wideo wym
u ShowVie
 cyfr (choci
rogramów 

ycji.

t
obsługuje fu
temu typu 2

S i DivX
towe odtwa
formatów d
ą kompatyb

Windows
towe odtwa
formatów d
ość i przyje
bbing
g umożliwia użytkownikowi 
ysku DVD bez konieczności 
komplikowany system menu lub 

View zaprogramowanie 
aga jedynie wprowadzenia 
w — jednego kodu liczącego nie 
aż zazwyczaj mniej) — który w 
telewizyjnych jest drukowany przy 

nkcje DVD i magnetowidu, to 
 w 1.

rzanie umożliwia odtwarzanie 
ysków i taśm VHS, zapewniając 
ilność i przyjemność oglądania.

 Media™ Audio
rzanie umożliwia odtwarzanie 
ysków, zapewniając maksymalną 
mność oglądania.
2

http://www.philips.com

