
 

 

Philips 3000 series
DVD плейър

DVP3850
Наслаждавайте се на всичко 

- от DVD или USB
Вашият мечтан плейър с безупречно реалистично качество на изображението и 
възможност да възпроизвежда практически всеки диск! DVD плейърът на Philips ви 
дава възможност да изживеете приятни моменти с вашите филми и музика.

Възпроизвежда всичките ви филми и музика
• Устройство ProReader за гладко възпроизвеждане на практически всеки диск
• Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• Сертифициран за DivX Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX видео

Вдъхнете живот на звука и видеото
• 12-битова/108 MHz видео обработка за резки и реалистични изображения
• Побиране на екрана за оптимално гледане, всеки път
• Smart Picture дава персонализирани настройки на изображението

Свържете и се насладете на няколко източника
• USB Media Link за възпроизвеждане на мултимедия от USB флаш устройства

Лесна употреба
• Създаване на MP3 с едно движение направо от компактдискове в USB устройства



 Устройство ProReader

Устройството ProReader ви позволява да се 
наслаждавате на вашите филми и видео без 
проблеми. Дори когато старите дискове се 
зацапат или издраскат, може да сте 
спокойни, че те ще се възпроизвеждат 
изцяло - от началото до края - без какъвто и 
да е признак, че са повредени. Използвайки 
най-съвременна технология, устройството 
ProReader конвертира слабите аналогови 
сигнали в стабилни цифрови, като извлича 
информация, позволяваща не толкова 
идеалните дискове да се възпроизвеждат 
гладко от край до край. Заедно със 
способността си да чете практически всеки 
диск, устройството ProReader ви дава 
ненадмината увереност, че каквото и да 
сложите, то със сигурност ще се 
възпроизвежда.

Мултимедиен DivX
Възпроизвеждане на CD, (S)VCD, DVD, 
DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link

Универсалната серийна шина, или USB, е 
стандарт за протокол, който е удобен за 

свързване на компютри, периферни 
устройства и потребителски електронни 
уреди. С USB Media Link всичко, което 
трябва да направите, е да включите своето 
USB устройство, да изберете филм, музика 
или снимка и да ги гледате и слушате.

Сертифициран за DivX Ultra

Благодарение на поддръжката на DivX 
можете да се наслаждавате на DivX 
кодирано видео и филми от интернет, 
включително закупени холивудски филми, в 
комфортната обстановка на вашия хол. 
Форматът DivX представлява базирана на 
MPEG-4 технология за видеокомпресия, 
която позволява записване на големи 
файлове, например филми, реклами на 
филми и музикални видеоклипове, на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове за възпроизвеждане на вашия Blu-
ray или DVD плейър Philips, сертифициран за 
DivX Ultra. DivX Ultra съчетава 
възпроизвеждане на DivX с ценни функции, 
като вградени субтитри, различни езици за 
аудиоканала, множество записи и менюта в 
единен и удобен файлов формат.

12-битова/108 MHz видео обработка

12-битовият видео ЦАП е превъзходен 
цифрово-аналогов преобразувател, който 
запазва всеки детайл от автентичното 
качество на изображението. Той показва 
едва уловимите сенки и плавната градация 
на цветовете, присъщи на естествената 
картина. Ограниченията на обичайния 10-
битов ЦАП стават особено забележими, 
когато използвате големи екрани и 
проектори.

Създаване на MP3 с едно движение
Преобразувайте съдържанието на 
любимите си компактдискове в MP3 
файлове на продукта си от Philips и ги 
съхранявайте направо на USB 
ключодържател или на портативния си 
мултимедиен плейър с USB кабел. 
Възползвайте се от удобството да създавате 
MP3 файлове в дневната си, без компютър и 
дори докато компактдискът свири.

Побиране на екрана
Каквото и да гледате, по която и да е 
телевизия, "Побиране на екрана" гарантира, 
че картината ще запълни целия екран. 
Неприятните черни ленти отгоре и отдолу 
изчезват, без да е нужно да правите 
досадни ръчни настройки. Просто 
натиснете бутона "Побиране на екрана", 
изберете формата и се радвайте на филма си 
на цял екран.
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Картина/дисплей
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 

MHz
• Подобрение на картината: Пресемплиране на 
видео

Звук
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 

192 kHz
• Честотен обхват: 30-20000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: > 100 dB
• Изкривявания и шумове (1 kHz): > 85 dB
• Crosstalk (1kHz): > 100 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): > 90 dB
• Звукова система: Dolby Digital

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/CD-

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

• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 

MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Аудио CD
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
• Формат на компресиране: MP3, Dolby Digital, 

PCM, WMA

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak 
Picture CD

• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Обръщане на 
снимки, Завъртане, Мащабиране, Слайдшоу, 

Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Мултимедийни приложения
• Формати на възпроизвеждане: DivX, Снимки 
във формат JPEG, MP3

• Съединители за мултимедия: Устройство клас 
USB-памет

Възможности за свързване
• Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/
десен, Изход за композитно видео (CVBS), 
Цифров коаксиален изход, SCART

• Предни/странични букси за свързване: USB

Удобство
• Защита за деца: Заключване за деца, Родителски 
контрол

• Езици на екранното меню: чешки, български, 
гръцки, унгарски, Полиране, руски, турски

Power
• Потребявана електроенергия: < 10 W
• Електрозахранване: 50 Hz, 230 V
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,5 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Дистанционно 
управление, Листовка с гаранция за цял свят, 
Ръководство за потребителя, 1 x AAA батерия

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

400 x 80 x 284 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

360 x 42 x 209 мм
• Тегло на апарата: 1,3 кг
• Тегло вкл. опаковката: 2,4 кг
•
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