
 

 

Philips
DVD-spelare

DVP3880
Du får skarpare och tydligare bilder

med HDMI 1080p-upplösning
Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort 
sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och 
musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

Gör ljud och bild levande
• CinemaPlus för bättre, skarpare och klarare bilder
• HDMI 1080p uppkonverterar till High Definition för skarpare bilder
• Skärmanpassning för perfekt visning varje gång
• Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet

Spela upp all film och musik
• ProReader-enhet för jämn uppspelning på alla skivor
• Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor

Anslut och njut av fler källor
• USB Media Link för uppspelning av media från USB-flashenheter

Lättanvänd
• EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
• Skapa MP3 med en knapptryckning direkt från CD-skivor på USB-kort



 CinemaPlus

Låt ögonen njuta av bilder som är knivskarpa 
och kan mäta sig med verkligheten. 
CinemaPlus, en intelligent algoritm, går till 
varje bildpunkt i varje bildruta, och analyserar 
den innan skärpan och färgstabiliteten 
optimeras. Resultatet är uppenbart - du får se 
fler detaljer, bilderna blir kristallklara och allt 
ser fantastiskt naturligt ut. Filmkvällarna blir sig 
aldrig lika igen.

HDMI 1080p

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger 
kristallklara bilder. Du kan nu uppleva 
standardupplösta filmer med verklig 
högupplösning – garanterat mer detaljrika och 
mer verklighetstrogna. Progressive Scan-
funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer 
som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger 
garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på 
moset gör HDMI en direkt digital anslutning 
som kan överföra såväl okomprimerad digital 
HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan 
konvertering till analoga data, så att du kan 
uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt 
störningsfritt.

ProReader-enhet

Med ProReader-enheten njuter du 
bekymmersfritt av film och video. Även om 
gamla skivor blir smutsiga eller repiga kan du 
vara säker på att kunna spela dem från början 
till slut utan tecken på skador. Med hjälp av 
modern teknik konverterar ProReader-
enheten svaga analoga signaler till robusta 
digitala signaler, utvinner information som gör 
att mindre perfekta skivor kan spelas upp 
jämnt. I kombination med en förmåga att läsa 
praktiskt taget alla videoformat ger dig 
ProReader-enheten en oslagbar försäkran om 
att allt som läggs i enheten går att spela upp.

Multimedie-DivX
Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, 
DivX, MP3, WMA, JPEG

USB Media Link?

USB (Universal Serial Bus) är en 
protokollstandard som brukar användas för att 
sammankoppla datorer, kringutrustning och 
elektronisk utrustning. Om du har USB Media 
Link behöver du bara ansluta USB-enheten, 
välja film, foto eller musik och sätta igång.

DivX Ultra-certifierad

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-
kodade videofilmer och filmer från internet, 
även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-
medieformatet är en MPEG-4-baserad 
videokomprimeringsteknik som du kan 
använda när du sparar stora filer som filmer, 
filmklipp och musikvideor på skivor som CD-
R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och 
spela upp dem på din DivX Ultra Certified Blu-
ray-spelare eller DVD-spelare från Philips. I 
DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med 
suveräna funktioner som integrerad textning, 
flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett 
praktiskt filformat.

EasyLink
Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter, 
som DVD-spelare, Blu-ray-spelare, SoundBar-
högtalare, hemmabiosystem och TV-apparater, 
med en enda fjärrkontroll. Funktionen 
använder branschstandardprotokollet HDMI 
CEC för delning av funktionalitet mellan 
enheter genom HDMI-kabeln. Med en 
knapptryckning kan du styra alla dina anslutna 
HDMI CEC-kompatibla enheter samtidigt och 
enkelt utföra funktioner som viloläge och 
uppspelning.
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Bild/visning
• D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Förbättrad videoupplösn (720p, 1080i/p), 
Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning

Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
• Signal/brusförhållande: 80
• Distorsion och brus (1kHz): 80 dB
• Crosstalk (1 kHz): 90 dB
• Dynamiskt omfång (1kHz): 80 dB
• Ljudsystem: Dolby Digital
• Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video 

CD/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, DVD-video

• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

• System för videouppspelning: PAL, NTSC

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-

DVD, CD-R/RW, WMA-CD, Ljud-CD
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Rotera bilder, Rotera, Zoom, 

Bildspel med MP3-uppspelning, HD-ready, Bildspel

Multimedietillämpningar
• Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet
• Uppspelningsformat: DivX, MP3, JPEG-stillbilder

Anslutningar
• Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, 

Kompositvideoutgång (CVBS), HDMI-utgång, 
Digital koaxialutgång, Komponentvideoutgång, 
progressiv

• Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB

Bekvämlighet
• Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
• OSD-språk (On-screen Display): Danska, 

Nederländska, Svenska, Finska, Franska, Tyska, 
Italienska, Norska, Portugisiska, Spanska, Svenska, 
Turkiska, Polska, Grekiska

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide, 

Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Garantibevis, RCA 
till SCART-kabel, AAA-batteri (x1)

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

360 x 42 x 209 mm
• Förpackningens mått (B x H x D): 

400 x 80 x 284 mm
• Vikt: 1,4 kg
• Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg

Effekt
• Strömförsörjning: 50 Hz, 230 V
• Strömförbrukning: < 10 W
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5 W
•
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