
 

 

Philips
DVD player

DVP3310
Redă orice disc, citeşte 

orice format
Contează mărimea? Dimpotrivă! Acesta este DVD playerul cu cel mai bun preţ. Fără 
complicaţii! Un aparat simplu ce redă aproape orice format de disc, inclusiv fotografiile 
digitale, fără a face nici un compromis faţă de calitatea imaginii.

Dă viaţă fișierelor audio/video
• Procesare video pe 12 biţi/108Mhz pentru imagini clare, naturale
• Convertorul D/A pe 24 biţi/192kHz amplifică semnalul audio analogic de intrare
• Ieșiri de calitate pentru sunet analogic și digital
• Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calităţii imaginii
• Screen Fit pentru vizionare optimă de fiecare dată

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

Adecvat oricărui spaţiu, oricărui stil de viaţă
• Design ultrasubţire care se potrivește oriunde



 DAC audio 192 kHz/24 biţi
Eșantionarea la 192 kHz vă oferă o reprezentare 
precisă a curbelor sunetului iniţial. Împreună cu 
rezoluţia pe 24 biţi, această tehnologie captează mai 
multe informaţii din formatul semnalului analogic 
iniţial, reproducând sunetele mult mai fidel.

Scanare progresivă
Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluţia 
verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. 
În loc să trimită mai întâi semicadrul cu linii impare, 
urmat de semicadrul cu linii pare, ambele semicadre 
sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o 
imagine completă, de rezoluţie maximă. La această 
viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără 
a distinge structura liniilor.

Redă toate formatele
Redaţi fișiere MP3, WMA și JPEG și experimentaţi 
luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau 
sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei dvs.

Screen Fit
Indiferent ce vizionaţi și pe ce televizor, Screen Fit 
asigură că imaginea ocupă întregul ecran. Dungile 
negre nedorite din partea de sus și de jos sunt 
eliminate, fără reglări manuale anevoioase. Pur și 
simplu apăsaţi butonul Screen Fit, selectaţi formatul 
și bucuraţi-vă de film în format full-screen
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Repere
oglindă, Rotire, Prezentare, Zoom, Prezentare cu •
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: 100
• Distorsionare și zgomot (1kHz): 85 dB
• Diafonie (1kHz): 100 dB
• Interval dinamic (1kHz): 90 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, DVD-
Video

• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2
• 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: Dolby Digital, MP3, WMA, 

PCM

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 

redare de MP3-uri

Aplicaţii multimedia
• Formate de redare: Imagini statice JPEG, MP3

Conectivitate
• Conectori spate: Ieșire audio analogic S/D, Ieșire 

Composite video (CVBS), Ieșire coaxială digitală, 
Ieșire video Component - Progressive, SCART

Comoditate
• Protecţie copii: Restricţionare acces minori, 

Blocare pentru copii
• Limbi OSD: Engleză, Daneză, Olandeză, Finlandeză, 

Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Poloneză, 
Portugheză, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Alimentare
• Consum: < 10 W
• Alimentare: 50 Hz, 230 V
• Consum în stare de repaus: < 1W

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, 

Certificat de garanţie, Manual de utilizare, Ghid de 
iniţiere rapidă

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

480 x 80 x 282 mm
• Greutate set: 1,3 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,4 kg
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