
ilme de pe PC pe televizor
F
Cu redar

Contează m

complicaţii! U

digitale, fără 

Dă via
• Proc
• Con
• Ieșir
• Scan
• Ieșir

Redă 
• Red
• Poat

Adecv
• Des

Bucur
• Kara
e Karaoke

ărimea? Dimpotrivă! Acesta este DVD playerul cu cel mai bun preţ. Fără 

n aparat simplu ce redă aproape orice format de disc, inclusiv fotografiile 

a face nici un compromis faţă de calitatea imaginii.

ţă fișierelor audio/video
esare video pe 12 biţi/108Mhz pentru imagini clare, naturale
vertorul D/A pe 24 biţi/192kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
i de calitate pentru sunet analogic și digital
are progresivă pe componente, pentru optimizarea calităţii imaginii
e audio pe 5.1 canale pentru un sunet surround

toate filmele și muzica
ă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
e reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale

at oricărui spaţiu, oricărui stil de viaţă
ign ultrasubţire care se potrivește oriunde

aţi-vă de o funcţie karaoke îmbunătăţită
oke Scoring pentru concursuri de muzică amuzante și distractive
 

Philips
DVD player

DivX
Karaoke

DVP3146K

PICTURE



 

Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Scanare 

progresivă, Upsampling video

Sunet
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 30-20000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: 90
• Distorsionare și zgomot (1kHz): 65 dB
• Diafonie (1kHz): 70 dB
• Interval dinamic (1kHz): 80 dB
• Sistem audio: Dolby Digital

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

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

• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Sistem de redare a discurilor video: PAL, NTSC

Redare audio
• Medii de redare: CD, MP3-CD, MP3-DVD, 

WMA-CD, CD-R/RW, CD audio
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
• Format compresie: PCM, MP3, Dolby Digital, 

WMA

Redare imagine statică
• Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Imagine în 

oglindă, Rotire, Prezentare, Zoom

Aplicaţii multimedia
• Formate de redare: DivX, Imagini statice JPEG, 

MP3

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Microfon
• Conectori spate: Ieșire Composite video (CVBS), 

Ieșire coaxială digitală, Ieșire video Component - 
Progressive, Ieșire audio analogică multi-canal

Comoditate
• Protecţie copii: Blocare pentru copii, 

Restricţionare acces minori
• Limbi OSD: Engleză, Poloneză, Rusă
• Karaoke: Volum microfon

Alimentare
• Consum: < 10 W
• Consum în stare de repaus: < 0,8 W
• Alimentare: 230 V, 50 Hz

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu audio/video, Certificat de 

garanţie, Telecomandă, 2 baterii AAA, Manual de 
utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 360 x 37 x 209 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

415 x 82 x 282 mm
•
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