
 

 

Philips 3000 series
DVD prehrávač

DVP3600
Vychutnajte si to naplno 

– z médií DVD
Záleží vám na veľkosti? Počuli ste už o tom, že málo je niekedy viac? Predstavujeme vám 
najefektívnejší DVD prehrávač. Žiadne komplikácie! Len jednoduchá sada, ktorá prehráva 
prakticky každý formát disku vrátane digitálnych fotografií v bezkonkurenčnej kvalite obrázkov.

Oživí audio a video
• 12-bitové/108 MHz spracovanie videa pre ostrý a prirodzený obraz
• 192 kHz/24 bitový audio DAC zdokonaľuje analógový výstup zvuku
• Vysokokvalitné výstupy pre analógový a digitálny zvuk
• Funkcia prispôsobenia sa obrazovke pre optimálne sledovanie
• Smart Picture umožňuje vlastné nastavenie obrazu

Prehrá všetky vaše filmy a hudbu
• Jednotka ProReader pre plynulé prehrávanie na prakticky ľubovoľnom disku
• Certifikované pre DivX Ultra pre zdrokonaleného prehrávanie videa DivX
• Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

Vhodný všade, pre váš životný štýl
• Ultratenký dizajn, ktorý sa hodí kamkoľvek



 Multimediálny formát DivX
Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, 
DivX, MP3, WMA, JPEG

12-bitové/108 MHz spracovanie videa

12-bitový video DAC je vynikajúci konvertor 
digitálneho signálu na analógový signál, zachováva 
každý detail autentickej kvality obrazu. Ukazuje 
nepatrné tiene a jemnejšie stupňovanie farieb, čo 
dáva živší a prirodzenejší obraz. Obmedzenie 
bežných 10-bitových DAC sa stalo mimoriadne 
zreteľné pri používaní veľkých obrazoviek a 
projektorov.

192 kHz/24 bitový audio DAC
192 kHz vzorkovanie umožňuje získať presné 
zobrazenie pôvodných zvukových kriviek. Použitím 
24-bitového rozlíšenia sa zachytáva viac informácií z 
pôvodného analógového tvaru krivky zvuku, čím sa 
zabezpečuje ešte bohatšia reprodukcia zvuku.

Prispôsobenie sa obrazovke
Nech pozeráte čokoľvek a nech používate akýkoľvek 
televízor, funkcia Screen Fit zaručuje, že obraz zaplní 
celú obrazovku. Odstraňuje rušivé čierne pásy na 
vrchu či spodku obrazovky bez potreby zdĺhavého 
ručného nastavovania. Stačí stlačiť tlačidlo Screen 
Fit, vybrať príslušný formát a vychutnať si film na 
celej obrazovke.
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