
 

 

Philips
DVD-lejátszó

DVP3520
Bármilyen lemez lejátszása, és 

bármilyen formátum olvasása
Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le 
tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása
• CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
• DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében

Hang- és képfelvételei életre kelnek
• 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez
• Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
• Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében

Csatlakozzon többféle forráshoz
• A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

Egyszerű használat
• Háttérkép a személyre szabott üdvözlő képernyő érdekében
• Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezről az USB kulcsra



 Multimédia DivX
CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, 
WMA, JPEG lejátszás

Progresszív pásztázás
A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi a kép 
függőleges felbontását, ami láthatóan sokkal élesebb 
képet eredményez. Ahelyett, hogy először a páratlan 
félképet küldené a képernyőre, amit majd a páros 
félkép követ, mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, 
így azonnal maximális felbontást használó, teljes kép 
jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi szem 
élesebb képet érzékel sorstruktúra nélkül.

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat
Az univerzális soros busz vagy USB számítógépek, 
perifériák és szórakoztatóelektronikai berendezések 
csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. A 
nagysebességű USB-eszközök akár 480 Mb/s 
adatátviteli sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 
12 Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű USB 
2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, mint 
csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a filmet, 
zenét vagy képet, és máris kezdheti a lejátszást.

Egygombos MP3 készítés
Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-lemezeit 
MP3 fájlokká, és tárolja azokat egy USB-kábel 
segítségével USB-memórián vagy hordozható 
médialejátszón. Élvezze az MP3 fájlok létrehozásának 
kényelmét a nappalijában, számítógép nélkül, a CD 
hallgatása közben.

Képernyő kitöltése
Bármit is néz, bármilyen TV-készüléken, a 
Képernyőkitöltés funkció biztosítja, hogy a kép 
kitölti a teljes képernyőt. A képernyő tetején és alján 
található zavaró fekete sávok, és az unalmas kézi 
beállítások nélkül. Egyszerűen nyomja meg a 
Képernyőkitöltés gombot, válassza ki a formátumot, 
és élvezze a filmet teljes képernyős formában.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt 
videofelvételeket és - többek között interneten 
vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg 
nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan 
MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely 
nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé CD-R/RW, valamint írható 
DVD lemezen, melyeket DivX Ultra Certified® 
Philips készüléke képes lejátszani. A DivX Ultra olyan 
nagyszerű lehetőségekkel egyesíti a DivX lejátszást, 
mint az egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, 
több nyelv, több sáv és menü.
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Fénypontok
Diavetítés, Diabemutató MP3 lejátszással •
Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Kép javítása: Progresszív pásztázás, Videofelbontás 

felkonvertálása

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Frekvenciaátvitel: 30-20000 Hz
• Jel-zaj arány: > 100 dB
• Torzítás és zaj (1 kHz): > 85 dB
• Áthallás (1 kHz-en): > 100 dB
• Dinamikatartomány (1 kHz): > 90 dB
• Hangrendszer: Dolby Digital

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/CD-RW, 

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

• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, Divx 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Videolemez lejátszási rendszer: PAL, NTSC

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, MP3-

DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio CD
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• Tömörítési formátum: MP3, Dolby Digital, PCM, 

WMA

Állókép lejátszása
• Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, Kép-CD, Kodak Picture CD
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Gyorsfotók, Forgatás, Nagyítás, 

Multimédiás alkalmazások
• Lejátszási formátumok: DivX, JPEG állóképek, MP3
• Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaosztályú 

eszköz

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb 

audiokimenet, Progresszív komponens 
videokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, 
Digitális koaxiális kimenet, Scart

• Elülső/oldalsó csatlakozók: USB

Kényelem
• Gyermekvédelem: Gyermekzár, Szülői felügyelet
• Képernyőn megjelenő nyelvek: magyar, német, 

holland, dán, finn, francia, olasz, norvég, portugál, 
spanyol, török, svéd, lengyel, görög

Kapcsoló
• Áramfogyasztás: < 10 W
• Áramellátás: 50 Hz, 230 V
• Készenléti fogyasztás: < 1 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 x AAA elem, Távvezérlő, 

Nemzetközi garancialevél, Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

400 x 80 x 282 mm
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

360 x 39 x 209 mm
• Készülék tömege: 1,3 kg
• Tömeg csomagolással együtt: 2,4 kg
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