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 świat kina, używając tego odtwarzacza „wszystko w jednym”, który umożliwia 

filmów z płyt DVD oraz kaset VHS. Jest to jedyny odtwarzacz, który zapewnia 

kowania i oferuje więcej wrażeń filmowych. Jeden odtwarzacz do wszystkiego!
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ponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu

e życia dźwiękom
ięk Hi-Fi stereo VHS poprawia jakość odtwarzanego dźwięku

 konfiguracja i obsługa
ct Dubbing — łatwe przenoszenie filmów wideo z DVD na VHS
ał RGB na złączu Scart zapewnia uzyskanie wysokiej jakości obrazu
em ShowView gwarantuje szybkie i łatwe programowanie
n pilot do obsługi funkcji TV, DVD i magnetowidu

arzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych
warzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, VHS
warzanie plików DivX, MP3 oraz zdjęć JPEG z aparatów cyfrowych
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Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3, 16:9
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 14 bitów, 

108 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: 3:2 rozwijany, 

wybieranie kolejnoliniowe

Dźwięk
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz
• Pasmo przenoszenia: 8 – 20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: 100
• THD: 0,01%
• Przesłuch (1 kHz): 100 dB
• Dynamika (1 kHz): 95 dB
• System dźwięku: Dolby Digital, dźwięk stereo 

Nicam, Stereo

Nagrywanie wideo
• System nagrywania: PAL
• Prędkości przesuwu taśmy: SP, LP
• Funkcje poprawy nagrywania: Nagrywanie jednym 

przyciskiem (OTR)

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DVD-Video, CD-DA, CD-R/

CD-RW, Dekodowanie MP3, Znaczniki MP3 ID3, 
DVD-R/-RW, DVD-RW (tryb wideo), DVD+R/
+RW, Video CD/SVCD, WMA, JPEG, MPEG4

• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, MPEG4, 
DivX 3,11, DivX 4,x, DivX 5,x

• System odtwarzania płyt wideo: PAL, NTSC
• System odtwarzania kaset wideo: PAL
• Ilość głowic wideo: 4

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-R/RW, MP3-

CD
• Format kompresji: Dolby Digital, PCM, MP3, 

Windows Media™ Audio
• Kodowanie MP3: 32–320 kb/s
• Liczba głowic audio: 2 Hi-Fi

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: Picture CD, CD-R/RW
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów, Powiększenie

Tuner/Odbiór/Transmisja
• system TV: PAL I, PAL B/G, SECAM D/K
• Ilość tunerów TV: 1

Możliwości połączeń
• Przód: Wejście audio L/P, Wejście CVBS
• Złącze Ext 1 Scart: Wejście i wyjście CVBS, RGB, 

Wejście/wyjście audio
• Złącze Ext 2 Scart: Wejście i wyjście CVBS, 

Wejście/wyjście audio
• Gniazda z tyłu: Wyjście dźwięku analogowego 

(RCA), Wyjście dźwięku analogowego (Scart), 
Wejście analogowe audio lewe/prawe, 
Kompozytowe wejście wideo (CVBS), 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Kompozytowe 
wyjście wideo (CVBS), Wyjście wideo 
Component, Wejście antenowe RF / Wyjście TV, 
SCART1 (CVBS, wyjście RGB)

Udogodnienia
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 7
• Okres programowania: 1 miesiące
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada 

rodzicielska
• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, 

Niemiecki, Szwedzki, polski, czeski, węgierski
• Elem. sterujące umieszczone z przodu: Otwarte/

zamknięte, Wysuń, odtwarzaj, Zatrzymywanie, 
FF/NEXT (Szyb. odt. do przodu/Nast.), Poprzedni 
kanał, Następny kanał, Nagrywanie

• Funkcje programowania/zegara: funkcja 
ShowView

Moc
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy: 17 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: 2 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Pilot zdalnego sterowania, 

przewód antenowy RF, 2 baterie AAA, Broszura 
gwarancyjna (cały świat), Skrócona instrukcja 
obsługi

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

430 x 78,5 x 265 mm
• Waga urządzenia: 4,2 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

513 x 166 x 372 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 5,94 kg
•

Odtwarzacz DVD/VCR
Funkcja Direct Dubbing wybieranie kolejnoliniowe 

Dane techniczne

Data wydania 2009-01-22

Wersja: 1.0.10

12 NC: 8670 000 30103
EAN: 87 12581 33561 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
DVP3

Zalety p

Funkcja D
Przycisk Dir
rozpoczęcie
przechodze
wybór wejśc

Odtwarz
Odtwarzaj 
(S)VCD, DV
DVD+R DL
elastycznoś
na jednym 

Odtwarz
Odtwarzaj 
MP3, DivX
którą daje o
dzielenia się
ekranie tele
zaciszu wła

wybieran
Progressive 
co daje w e
wysyłać na 
potem z pa
Pełny obraz
rozdzielczo
postrzega o

funkcja S
Dzięki syste
nagrywarki 
numeru kod
więcej niż 9
większości p
każdej poz

Jeden pilo
Pilot, który 
wygoda sys
350V/0

roduktu

irect Du
ect Dubbin
 zapisu z d
nia przez s
ia/wyjścia.

a wszystk
płyty w niem
D, DVD+R
, a nawet ta
ci i wygody o
urządzeniu

a wszystk
zawartość w
 lub JPEG. D
bsługa wie
 swoimi plik
wizora lub 
snego salon

ie kolejno
Scan podwa
fekcie wyra
ekran najpie
rzystymi, o
 powstaje w
ścią. Przy ta
strzejszy ob

howView
mowi Show
wideo wym
u ShowVie
 cyfr (choci
rogramów 

ycji.

t
obsługuje fu
temu typu 2
bbing
g umożliwia użytkownikowi 
ysku DVD bez konieczności 
komplikowany system menu lub 

o
alże dowolnym formacie — CD, 

, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW 
śmy VHS. Doświadcz wyjątkowej 
dtwarzania wszystkich formatów 

.

o
 niemal dowolnym formacie — 
oświadcz wyjątkowej wygody, 

lu formatów, a także luksusu 
ami multimedialnymi z innymi na 
zestawu kina domowego w 
u.

liniowe
ja rozdzielczość pionową obrazu, 
źnie ostrzejszy obraz. Zamiast 
rw pole z nieparzystymi liniami, a 

ba pola są zapisywane naraz. 
 jednej chwili z maksymalną 
kiej szybkości Twoje oko 
raz bez układu linii.

View zaprogramowanie 
aga jedynie wprowadzenia 
w — jednego kodu liczącego nie 
aż zazwyczaj mniej) — który w 
telewizyjnych jest drukowany przy 

nkcje DVD i magnetowidu, to 
 w 1.
2

http://www.philips.com

