
 

 

Philips
Odtwarzacz DVD

DVP3113
Odtwarza każdą płytę, odczytuje 

każdy format
Czy liczy się wielkość? Czy mniej może oznaczać więcej? Przedstawiamy odtwarzacz DVD o 
najlepszym stosunku wydajności do ceny. Zupełny brak komplikacji! Prosty zestaw umożliwiający 
odtwarzanie płyt w dowolnym formacie, w tym fotografii cyfrowych, bez utraty jakości.

Dodaj życia dźwiękom i filmom
• Przetwornik wideo 12-bitowy/108 MHz zapewnia ostry i naturalny obraz
• Przetwornik dźwięku C/A 192 kHz/24 bit. polepsza analogowy sygnał dźwiękowy
• Wysokiej jakości analogowe i cyfrowe wyjścia audio
• Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu
• Dopasowanie do ekranu zapewnia optymalne oglądanie filmów

Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych
• Certyfikat DivX zapewnia odtwarzanie filmów DivX w standardowej jakości
• Odtwarzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Odtwarzanie plików MP3, WMA oraz zdjęć JPEG z aparatów cyfrowych

Pasuje do każdej przestrzeni i stylu życia
• Ultrapłaska konstrukcja pasująca do każdego wnętrza



 Certyfikat DivX
Obsługa formatu DivX umożliwia odtwarzanie 
filmów zapisanych w tym standardzie w zaciszu 
własnego salonu. Format DivX to technologia 
kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, 
umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich jak 
filmy lub koncerty, na nagrywalnych płytach CD-R/
RW oraz DVD.

Przetw. dźwięku C/A 192 kHz/24-bit.
Dzięki próbkowaniu z częstotliwością 192 kHz 
uzyskuje się idealny obraz oryginalnych 
charakterystyk dźwiękowych. Dzięki próbkowaniu i 
24-bitowej rozdzielczości można przechwycić więcej 
informacji z oryginalnej analogowej fali dźwiękowej i 
uzyskać lepszą jakość odtwarzania dźwięku.

Skanowanie progresywne
Progressive Scan podwaja rozdzielczość pionową 
obrazu, co daje w efekcie wyraźnie ostrzejszy obraz. 
Zamiast wysyłać na ekran najpierw pole z 
nieparzystymi liniami, a potem z parzystymi, oba pola 
są zapisywane naraz. Pełny obraz powstaje w jednej 
chwili z maksymalną rozdzielczością. Przy takiej 
szybkości Twoje oko postrzega ostrzejszy obraz bez 
układu linii.

Odtwarza wszystko
Odtwarzaj pliki MP3, WMA lub JPEG i doświadcz 
wyjątkowej wygody dzielenia się plikami 
multimedialnymi z innymi na ekranie telewizora lub 
zestawu kina domowego w zaciszu własnego salonu.

Dopasowanie do ekranu
Niezależnie od tego, co oglądasz i na jakim 
telewizorze, funkcja dopasowania do ekranu 
umożliwia wypełnienie obrazem całego ekranu. 
Irytujące czarne pasy na górze i na dole ekranu 
znikają, bez konieczności uciążliwego, ręcznego 
wprowadzania ustawień. Wystarczy nacisnąć 
przycisk „Screen Fit” i wybrać format, aby cieszyć się 
oglądaniem filmów na całym ekranie
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