
 

 

Philips
DVD přehrávač s USB

Přehrávání formátu DivX

DVP3260
Od USB přímo k TV

S vysokorychlostním propojením USB 2.0
Váš vysněný přehrávač s naprosto přirozeným obrazem a schopností přehrát v podstatě 
jakýkoli disk! DVD přehrávač Philips vám přináší zážitky z filmů a hudby.

Oživí zvuk a obraz
• 12 bit/108 MHz zpracování videa pro ostrý a přirozený obraz
• 192 kHz/24 bit audio DA převodník zlepšuje vstup analogového zvuku
• Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu

Připojte se a využívejte více zdrojů
• Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash

Snadné použití
• Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka přímo z CD na paměťová zařízení USB

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



 Přehraje vše
Přehrávejte jakýkoli formát médií chcete - ať už 
DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Zažijte 
nepřekonatelné pohodlí skvělých možností 
přehrávatelnosti a luxus sdílení souborů médií na 
televizoru nebo systému domácího kina - v pohodlí 
vašeho obývacího pokoje.

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.

Progressive Scan
Technologie Progressive Scan zajišťuje dvojnásobné 
vertikální rozlišení obrazu a poskytuje tak mnohem 
ostřejší obraz. Místo toho, aby se na obrazovku 
nejdříve vysílal půlsnímek s lichými řádky a poté 
půlsnímek se sudými řádky, jsou oba půlsnímky 
zapsány současně. V každém okamžiku je tak 
vytvářen obraz v plném rozlišení. Při takovéto 
rychlosti vnímá oko ostřejší obraz bez chvění řádek.

Vytvoření MP3 stiskem jediného tlačítka
Převeďte obsah svých oblíbených disků CD do 
souborů MP3 v produktu Philips a uložte je pomocí 
kabelu USB přímo na USB Flash disk nebo do 
přenosného přehrávače médií. Vychutnejte si 
pohodlí tvorby souborů MP3 přímo ve vašem 
obývacím pokoji, a to bez nutnosti použití počítače a 
dokonce během doby, kdy je disk CD přehráván.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0
Univerzální datová sběrnice neboli USB je standardní 
protokol, který je obvykle používán k připojení 
počítačů, periférií a spotřebního elektronického 
vybavení. Vysokorychlostní USB zařízení má 
přenosovou rychlost dat až 480 Mb/s - již od 12 Mb/
s v původních USB zařízeních. Díky 
vysokorychlostnímu propojení USB 2.0 stačí pouze 
zapojit USB zařízení, zvolit film, hudbu nebo 
fotografie a začít přehrávat.
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Přednosti
Zvětšení, Prezentace
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 dB
• 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, 

Multimediální aplikace
• Formáty přehrávání: DivX, Fotografie JPEG, MP3
• Multimediální připojení: Norma pro paměťové 

karty USB

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/

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

• Čelní / boční přípojky: USB

Pohodlí
• Dětská pojistka: Dětský 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
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 1 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový 

ovladač, Mezinárodní záruční list, Uživatelský 
manuál

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 480 x 80 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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