
 

 

Philips
DVD přehrávač

DVP3111
Přehrává libovolný disk, 

čte libovolný formát
Záleží na velikosti? Už jste někdy slyšeli, že méně je někdy více? Představujeme 
nejekonomičtější DVD přehrávač. Žádné problémy! Prostý přehrávač, který zpracuje 
prakticky jakýkoli formát disku, včetně digitálních fotografií, s nekompromisní kvalitou obrazu.

Oživí zvuk a obraz
• 12bitové/108MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
• 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
• Kvalitní výstupy pro analog. a digit. audio
• Přizpůsobení velikosti obrazovky pro stále optimální sledování

Přehrává všechny filmy a hudbu
• Certifikát DivX pro vylepšené přehrávání videí DivX
• Přehrává CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Přehrává MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu
• Ultratenký design, který se vejde kamkoli



 Certifikace DivX

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete zobrazit 
videozáznamy kódované systémem DivX v pohodlí 
svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je 
technologie pro kompresi videozáznamu založená na 
standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké 
soubory, například filmy, upoutávky a hudební 
videoklipy na média, jako jsou disky CD-R/RW a 
zapisovatelné disky DVD.

12bitové/108MHz zpracování videa

12bitové video DAC je skvělý digitálně/analogový 
převodník, který zachovává každý detail původního 
obrazu. Ukazuje jemné stíny a hladké přechody barev 
a pulzující a přirozenější obraz. Omezení obvyklého 
10bitového video DA převodníku je patrnější při 
použití velkých obrazovek a projektorů.

192 kHz/24 bit audio DA převodník
Vzorkovací kmitočet 192 kHz vám umožní přesnou 
reprodukci zvuku blízkou originálu. 24bitové 
rozlišení zachytí původní analogové vlnění a poskytne 
vám mnohem bohatší zvuk.

Přehraje vše
Přehrávejte formáty MP3, WMA a JPEG a zažijte 
pohodlí sdílení souborů médií na televizoru nebo 
systému domácího kina - v pohodlí vašeho obývacího 
pokoje.

Přizpůsobení velikosti obrazovky
Ať sledujete cokoli a na jakémkoli televizoru, funkce 
přizpůsobení velikosti obrazovky zajistí, že obraz 
vyplní celou obrazovku. Jsou odstraněny nepříjemné 
černé pruhy v horní a spodní části, a to bez nudných 
ručních nastavení. Jednoduše stiskněte tlačítko 
přizpůsobení velikosti obrazovky, vyberte formát a 
vychutnejte si film na celé obrazovce.
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Přednosti
• Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, 
Obraz/displej
• Digitálně/analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
• Vylepšení obrazu: Progressive scan, Převzorkování 

videa

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
• Odstup signál/šum: 100
• Zkreslení a šum (1kHz): 85 dB
• Přeslech (1kHz): 100 dB
• Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB
• Zvukový systém: Dolby Digital

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: CD, CD-R/CD-RW, Video 

CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 
DVD-Video, DivX

• Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, MP3-CD, MP3-DVD, 

WMA-CD, CD-R/RW, zvukový disk CD
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA, 

PCM

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: DVD-R/-RW, DVD+R/

+RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD, Obrazový 
disk CD Kodak

• Formát komprese obrázků: JPEG

Prezentace, Zvětšení, Prezentace s přehráváním 
formátu MP3

Multimediální aplikace
• Formáty přehrávání: Fotografie JPEG, MP3

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/

pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální 
výstup pro koaxiální kabel, Scart

Pohodlí
• Dětská pojistka: Rodičovský zámek, Dětský zámek
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, 
Čeština, Dánština, Holandština, Finština, 
Francouzská, Německá, Řecká, Italská, Norština, 
Polská, Portugalská, Španělská, Švédština, Turecká

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: < 10 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W
• Napájení: 110-240 V, 50/60 Hz

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový 

ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelský 
manuál

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 37 x 209 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 400 x 80 x 285 mm
• Hmotnost přístroje: 1,3 kg
• Hmotnost včetně balení: 2,4 kg
•
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