
 

 

Philips
leitor de DVD

DVP3354
Todo o entretenimento ao seu alcance: de DVD a USB
Com Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade
O leitor perfeito tem uma qualidade de imagem realista e capacidade para reproduzir 
praticamente todos os discos! O leitor de DVD da Philips proporciona uma verdadeira 
experiência de entretenimento com música e filmes.

Dê vida ao áudio e ao vídeo
• Proc. vídeo 12 bits/108 MHz para imagens nítidas e naturais
• CDA áudio de 192kHz/24 bits melhora a saída de som analógico
• Vídeo componente de varrimento progressivo para qualidade de imagem optimizada
• Ajuste do ecrã para desfrutar sempre de excelente visionamento

Ligue e desfrute de várias fontes
• A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
• A função de cópia de ficheiros multimédia transfere fotos e música para unidades USB flash

Fácil de utilizar
• Criação de MP3 com um toque directamente de CDs para unidades USB

Reproduz todos os seus filmes e música
• Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais
• Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Certificação DivX Ultra para reprodução normal de vídeos em DivX



 Reproduz tudo
Reproduza praticamente qualquer formato 
multimédia: quer seja DivX, MP3, WMA ou JPEG. 
Experimente a conveniência imbatível de uma grande 
capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar 
ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema 
em casa, no conforto da sua sala.

Varrimento progressivo
O Varrimento Progressivo duplica a resolução 
vertical da imagem, produzindo imagens 
incrivelmente nítidas. Em vez de o ecrã receber 
primeiro o campo com as linhas ímpares seguido do 
campo com as linhas pares, ambos os campos são 
escritos em simultâneo. É criada uma imagem total 
instantaneamente com a resolução máxima. A essa 
velocidade, o olho capta uma imagem mais nítida sem 
a estrutura de linhas.

Criação de MP3 com um toque
Converta o conteúdo dos seus CD preferidos para 
ficheiros MP3 no produto Philips, e guarde-os 
directamente numa unidade miniatura ou no seu 
leitor multimédia portátil através de um cabo USB. 
Desfrute da conveniência de criar ficheiros MP3 
mesmo na sua sala, sem um PC, e mesmo enquanto 
o CD está a ser reproduzido.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade
Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou 
USB é um protocolo standard que é 
convenientemente usado para ligar vários PC, 
periféricos e equipamento electrónicos de 
consumidor. Os dispositivos com USB de Alta 
Velocidade possuem uma velocidade máxima de 
transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que 
os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 
2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é 
ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, 
música ou fotografia e reproduzir à vontade.

Copiar ficheiros multimédia
Partilhe as suas fotografias e música com família e 
amigos na sua sala de estar – ou em qualquer lado. 
Basta copiar os ficheiros para a sua unidade USB para 
levar os seus favoritos para onde quer que vá.

Ajuste do ecrã
Independentemente do que estiver a ver, e em 
qualquer televisor, Ajuste do ecrã assegura que a 
imagem ocupa todo o ecrã. As barras pretas no topo 
e fundo do ecrã são eliminadas, sem necessitar de 
quaisquer ajustes manuais entediantes. Basta premir 
o botão Ajuste do ecrã, escolher o formato e 
desfrutar do seu filme em ecrã total
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Destaques
Slideshow com reprodução de MP3 •
Imagem/Visualização
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Melhoramento de imagem: Varrimento 

progressivo, Upsampling de vídeo

Som
• Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
• Relação sinal/ruído: > 100 dB
• Distorção e Ruído (1kHz): > 85 dB
• Diafonia (1kHz): > 100 dB
• Limite dinâmico (1kHz): > 90 dB
• Sistema de som: Dolby Digital

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: CD, CD-R/CD-RW, CD/

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

• Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, 
NTSC

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD MP3, DVD MP3, 

CD WMA, CD-R/RW, CD áudio
• Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
• Formato de compressão: MP3, Dolby Digital, PCM, 

WMA

Reprodução de fotografias
• Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, CD de Imagens, Kodak Picture 
CD

• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Virar fotografias, 

Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos, 

Aplicações multimédia
• Formatos de reprodução: DivX, Fotografias JPEG, 

MP3
• Ligações multimédia: Dispositivo de memória USB

Conectividade
• Ligações posteriores: Saída analógica áudio 

esquerda/direita, Saída Progressiva Vídeo 
Componente, Saída de vídeo composto (CVBS), 
Saída coaxial digital, Scart

• Ligações frontais/laterais: USB

Comodidade
• Protecção infantil: Bloqueio de crianças, Controlo 

parental
• Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Alemão, 

Holandês, Dinamarquês, Finlandês, Francês, 
Italiano, Norueguês, Português, Espanhol, Turco, 
Sueco, Polaco

Alimentação
• Consumo de energia: < 10 W
• Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
• Consumo de energia em modo de espera: < 1W

Acessórios
• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, 

Telecomando, Folheto de garantia mundial, Manual 
do utilizador, Manual de início rápido

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

480 x 80 x 282 mm
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

360 x 37 x 209 mm
• Peso da unidade: 1,3 kg
• Peso incl. embalagem: 2,4 kg
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