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Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 4:3, 16:9
• Convertor D/A: 10 biţi, 27 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Escamotare 3:2, 

Scanare progresivă

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 96 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 8 - 20.000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: 100
• THD: 0,01%
• Diafonie (1kHz): 90 dB
• Interval dinamic (1kHz): 95 dB
• Sistem audio: Dolby Digital, Nicam Stereo, Stereo

Înregistrare video
• Sistem de înregistrare: PAL, ME-SECAM
• Viteze bandă: SP, LP
• Caracteristici înregistrare: Înregistrare One 

Touch (OTR), Inserare marcaj capitol, Încadrare 
în spaţiu

Redare video
• Medii de redare: DVD-Video, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Video CD, SVCD, CD-R/CD-RW
• Formate de comprimare: Divx 3.11, Divx 4, Divx 

5, MPEG1, MPEG2, MPEG4
• Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC
• Sistem de redare casete video: PAL, NTSC
• Nr. de capete video: 4

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD
• Format compresie: Dolby Digital, PCM, MP3, 

Windows Media™ Audio
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
• Numărul capetelor audio: 2 Hi-Fi

Redare imagine statică
• Medii de redare: Picture CD, CD-R/RW
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Imagine în 

oglindă, Rotire, Prezentare, Zoom

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Sistem TV: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• Nr. de tunere TV: 1

Conectivitate
• Frontal: Intrare audio S/D, Intrare CVBS
• Ext 1 SCART: Intrare/Ieșire CVBS, RGB, Intrare/

ieșire audio
• Ext 2 SCART: Intrare/Ieșire CVBS, Intrare/ieșire 

audio
• Alte conexiuni: Ieșire audio analogic S/D, Ieșire 

video Component - Progressive, Ieșire semnal 
video compozit (CVBS), Ieșire coaxială digitală, 
Intrare antenă RF / ieșire TV

Comoditate
• Evenimente programabile: 7
• Perioadă de programare: 1 lună
• Protecţie copii: Blocare pentru copii
• Limbi OSD: Engleză, Germană, Suedeză, Poloneză, 

Cehă, Maghiară

Alimentare
• Alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum: 17 W
• Consum în stare de repaus: 2 W

Accesorii
• Cabluri: Cablu RF
• Telecomandă: Zappa+ (12NC: 242254900508)
• Baterii: 2 baterii AA
• Manual de utilizare: Engleză, poloneză, cehă, 

germană, franceză, suedeză, daneză, finlandeză 
(include ghidul de utilizare rapidă)

• Card de garanţie: Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 430 x 78,5 x 265 mm
• Greutate set: 3,8 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

512 x 166 x 372 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,2 kg
•

DVD/VCR player
  

Specificaţii

Data apariţiei 2009-02-03

Versiune: 8.0.10

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

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
DVP3

Caracte

Dubbing 
Butonul pen
înregistrării
complexe d
unităţile de

ShowVie
Prin interme
să faceţi pe
introduceţi 
nouă cifre (
fiecărui pro

Telecom
Telecomand
unui sistem

Filme - V
Redarea m
asigură o co

Muzică: W
Redarea m
formatelor 
plăcere a a
100V/0

ristici pr

direct
tru Dubbin

 de pe discu
in sistemul 
 intrare/ieșir

w
diul sistem
ntru a prog
numărul Sh
de obicei, m
gram TV di

andă univ
a cu funcţi

 2 în 1 într-

HS și Div
ajorităţii tipu
mpatibilita

indows 
ulti-format v
de discuri, p
udiţiei.
g direct permite începerea 
l DVD fără a apela la operaţii 
de meniuri sau selecţii pentru 
e.

ului ShowView, tot ceea ce trebuie 
rama videorecorderul este să 
owView - un cod unic de maxim 
ai puţine), tipărit în dreptul 

n majoritatea ghidurilor TV.

ersală
i DVD și VCR vă oferă confortul 
un echipament compact.

X
rilor de discuri și a casetelor VHS 

te și o plăcere a vizionării maxime.

Media™ Audio
ă permite să rulaţi majoritatea 
entru compatibilitate maximă și 
2

incipale 
produs

http://www.philips.com

