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zvuk a obraz
it/108 MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
itní výstupy pro analog. a digit. audio
ponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

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

se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu
atenký design, který se vejde kamkoli
 

Philips
DVD přehrávač

DivX

DVP3142



 

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

• 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: MP3, Dolby Digital, PCM, 

WMA

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
• Vylepšení obrazu: Prohlížet fotografie, Rotace, 

Zvětšení, Prezentace

Multimediální aplikace
• Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/

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

Pohodlí
• Dětská pojistka: Dětská zámek, Rodičovský zámek
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, 

Němčina, Holandština, Dánština, Finština, 
Francouzština, Italština, Norština, Portugalština, 
Španělština, Turečtina, Švédština, Polština

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: < 10 W
• Napájení: 50 Hz, 230 V
• Příkon v pohotovostním režimu: < 0,8 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový 

ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelský 
manuál

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 415 x 82 x 282 mm
• Rozměry sady (Š x V x H): 360 x 37 x 209 mm
• Hmotnost přístroje: 1,3 kg
• Hmotnost včetně balení: 2,4 kg
•
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