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HDMI ve USB bağlantılı 
DVD oynatıcı

DVP3880
Daha net, daha canlı görüntü elde edin

HDMI 1080p yükseltme ile
HDMI dijital video ve ses bağlantısı olan bu Philips DVD oynatıcının etkisini hissedin. 
Yüksek Çözünürlüklü görüntü (720p/1080i/1080p) teknolojisi sizi içine çekerken farklı bir 
ev eğlence sistemi dünyasına adım atın.

Ses ve videoyu canlandırma
• CinemaPlus ile daha iyi, daha keskin ve daha net görüntüler
• HDMI 1080p, çözünürlüğü High Definition'a yükselterek daha keskin görüntüler sağlar
• Her seferinde optimum izleme için Ekrana Sığdırma
• En iyi görüntü kalitesi için Așamalı Tarama özelliğine sahip komponent video

Her tür filmi ve müziği oynatır/çalar
• ProReader Drive ile her türlü diskte sorunsuz oynatma
• CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG oynatır
• Güçlendirilmiș DivX video oynatımı için DivX Ultra Sertifikalıdır

Birden çok kaynağa bağlanıp tadını çıkartın
• USB flash sürücülerden ortam oynatmak için USB Media Link

Kullanım kolaylığı
• Tüm HDMI CEC cihazları tek kumandayla kontrol etmek için EasyLink
• Tek dokunușla CD'den USB hafızaya MP3 olușturma



 CinemaPlus

Kristal netliğinde ve gerçeğiyle aynı 
görüntülerle gözlerinize ziyafet çekin. Akıllı 
algoritma CinemaPlus, her bir karedeki her bir 
pikseli analiz ederek keskinliği ve renk 
dengesini iyileștirir. Sonuçlar nettir; daha fazla 
ayrıntı görebilirsiniz, görüntüler kristal 
netliğindedir ve her șey son derece doğal 
görünür. Film geceleri artık eskisi gibi 
olmayacak.

HDMI 1080p

HDMI 1080p geliștirme, kristal netliğinde 
görüntüler sağlar. Standart tanımlamaya sahip 
filmler, artık daha fazla ayrıntı ve gerçeğe yakın 
görüntüler sağlayan gerçek yüksek tanımlama 
ile izlenebilir. Așamalı Tarama özelliği 
("1080p'de "p" ile ifade edilir), TV ekranlarında 
yaygın rastlanan titreșimli görüntüyü ortadan 
kaldırarak her zaman net görüntüler sağlar. Son 
olarak HDMI, sıkıștırılmamıș dijital HD videoyu 
ve dijital çok kanallı sesi analoga 
dönüștürmeden tașıyabilen bir doğrudan dijital 
bağlantıdır ve gürültüden tamamen arınmıș 
mükemmel görüntü ve ses kalitesi sunar.

ProReader Drive

ProReader Drive ile sorunsuz bir șekilde 
filmlerinizin ve videolarınızın keyfini 
çıkarabilirsiniz. Kirlenmiș veya çizilmiș eski 
disklerin dahi, herhangi bir hasar ișareti söz 
konusu olmadan bașından sonuna kadar 
oynatılacağından emin olabilirsiniz. ProReader 
Drive, kullandığı mükemmel teknolojinin 
yardımıyla zayıf analog sinyalleri güçlü dijital 
sinyallere dönüștürür ve mükemmel durumda 
olmayan disklerin de baștan sona sorunsuz 
oynatılabilmelerini mümkün kılan bilgileri elde 
eder. Hemen hemen tüm video formatlarını 
okuyabilen ProReader Drive, istediğiniz her 
șeyi izleyebileceğinize dair sınırsız bir güvence 
sağlar.

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

USB Media Link

Evrensel Seri Veri Yolu ya da USB, PC'ler, 
çevre birimler ve elektronik cihazlar arasında 
kolay bağlantı sağlamak için kullanılan bir 
protokol standardıdır. USB Media Link ile tek 
yapmanız gereken USB cihazınızı takmak ve 

film, müzik veya fotoğraf seçip keyfini 
çıkarmaktır.

DivX Ultra Sertifikalı

DivX desteği sayesinde, satın aldığınız 
Hollywood filmleri dahil olmak üzere 
Internet'ten aldığınız DivX kodlu video ve 
filmlerin keyfini oturma odasının rahatlığında 
çıkarabilirsiniz. DivX formatı, filmler, tanıtımlar 
ve müzik dosyaları gibi büyük dosyaları, DivX 
Ultra Certified Philips cihazınızda oynatmak/
çalmak amacıyla CD-R/RW ve DVD 
kaydedilebilir diskler gibi formatlarda 
kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir 
video sıkıștırma teknolojisidir. DivX Ultra, 
DivX oynatımını bütünleșik altyazılar, çoklu 
seslendirme dilleri, çoklu parça ve menüleri 
birleștirerek tek bir kullanıșlı dosya formatına 
dönüștürür.

EasyLink
EasyLink, tek bir uzaktan kumandayla birden 
çok cihazı kontrol etmenizi sağlar. HDMI 
kablosu aracılığıyla, cihazlar arasında ișlevsellik 
paylașımı için endüstri standardı HDMI CEC 
protokolünü kullanır. Tek bir düğmeye 
dokunarak, bağlanmıș tüm HDMI CEC uyumlu 
cihazları aynı anda çalıștırabilirsiniz. Bekleme ve 
oynatma gibi ișlemler artık büyük bir kolaylıkla 
gerçekleștirilebilir.
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Görüntü/Ekran
• D/A dönüștürücü: 12 bit, 108 MHz
• Görüntü güçlendirme: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Video Geliștirme (720p, 1080i/p), Așamalı Tarama, 
Video geliștirme

Ses
• D/A dönüștürücü: 24 bit, 192 kHz
• Sinyal gürültü oranı: 80
• Bozulma ve Gürültü (1kHz): 80 dB
• Çapraz Karıșma (1kHz): 90 dB
• Dinamik Aralık (1kHz): 80 dB
• Ses Sistemi: Dolby Dijital
• Frekans tepkisi: 30-20000 Hz

Video Oynatma
• Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-R/CD-RW, 

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

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

• Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC

Müzik Çalma
• Oynatılabilen Ortamlar: CD, MP3-CD, MP3-DVD, 

CD-R/RW, WMA-CD, Ses CD'si
• Sıkıștırma formatı: Dolby Dijital, MP3, PCM, WMA
• MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Resim Oynatma
• Oynatılabilen Ortamlar: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
• Resim Sıkıștırma Formatı: JPEG
• Görüntü Güçlendirme: Fotoğrafları çevirin, 

Döndürme, Büyütme, MP3 çalarak slayt gösterisi, 

Yüksek çözünürlüklü Çözünürlük, Slayt Gösterisi

Multimedya Uygulamaları
• Multimedya bağlantıları: USB bellek sınıfı aygıtı
• Çalma/Oynatma Formatları: DivX, MP3, JPEG 

Resimler

Bağlantı
• Arka Bağlantılar: Analog ses Sol/Sağ çıkıșı, HDMI 

çıkıșı, Dijital koaksiyel çıkıș, Progresif Komponent 
Video çıkıșı, Kompozit video (CVBS) çıkıșı

• Ön / Yan bağlantılar: USB

Kullanılabilirlik
• Çocuk Koruması: Ebeveyn Kontrolü, Çocuk Kilidi
• Ekran Menüsü (OSD) Dilleri: İngilizce, Türkçe, 

Çekçe, Yunanca, Macarca, Lehçe, Rusça

Aksesuarlar
• Birlikte verilen aksesuarlar: Hızlı bașlangıç kılavuzu, 

Uzaktan Kumanda, Kullanım Kılavuzu, Garanti 
Belgesi, RCA - SCART kablosu, 1 x AAA Pil

Boyutlar
• Set boyutları (G x Y x D): 360 x 42 x 209 mm
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

400 x 80 x 284 mm
• Set ağırlığı: 1,4 kg
• Ambalajla birlikte Ağırlık: 0 kg

Güç
• Güç kaynağı: 50Hz, 230V
• Güç tüketimi: <10 W
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0.5 W
•
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