
 

 

Philips 3000 series
DVD-spelare

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3950
Njut av allt – från 

DVD eller USB
Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort 
sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare DVP3950 ger dig film- och musikupplevelser 
utöver det vanliga.

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

Gör ljud och bild levande
• 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
• Skärmanpassning för perfekt visning varje gång
• Smart Picture för egna bildinställningar

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



 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.

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

12-bitars/108 MHz videobearbetning

En 12-bitars video-DAC är en överlägsen 
digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla 
detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar 
små nyanser och jämnare färger, vilket ger en 
mer levande och naturlig bild. Begräsningarna i 
en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när 
du använder en stor skärm och stora 
projektorer.

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.

Skärmanpassning
Vad du än tittar på, och på vilken TV som helst, 
ser skärmanpassningen till att bilden fyller hela 
skärmen. Irriterande svarta fält högst upp och 
längst ned tas bort, utan att du behöver göra 
några manuella justeringar. Tryck helt enkelt på 
knappen för skärmanpassning, välj format och 
njut av filmen i helskärm.

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.
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Funktioner
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ProReader
Drive
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 31 x 4,05 x 22,6 cm
• Vikt: 1,05 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

36 x 28,2 x 8 cm
• Nettovikt: 1,2 kg
• Bruttovikt: 1,55 kg
• EAN: 87 12581 62920 5
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 36 x 28,2 x 8 cm
• Nettovikt: 1,2 kg
• Bruttovikt: 1,55 kg
• Taravikt: 0,35 kg
• EAN: 87 12581 62920 5
• Antal konsumentförpackningar: 1

Bild/visning
• D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
• Bildförbättring: Progressive Scan, 

Videouppsampling

Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
• Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
• Signal/brusförhållande: > 100 dB
• Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
• Dynamiskt omfång (1kHz): > 90 dB
• Distorsion och brus (1kHz): > 85 dB
• Ljudsystem: Dolby Digital

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2
• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, PCM

Stillbildsvisning
• Komprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Rotera bilder, Rotera, Bildspel, 

Bildspel med MP3-uppspelning, Zoom

Filformat
• Ljud: MP3, wma
• Bild: JPEG
• Video: avi, divx, mpeg, mpg

Optiska uppspelningsmedier
• Uppspelningsbara skivor: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 
Picture Disc, SVCD, VCD

Multimedietillämpningar
• Multimedieanslutningar: USB-minnesenhet

Anslutningar
• Anslutningar på framsidan: USB 2.0
• Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, 

Kompositvideoutgång (CVBS), Digital 
koaxialutgång, SCART

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

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

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

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: AAA-batteri (x1), 

Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Nätkabel, 
Bruksanvisning, Garantibevis, Garantisedel för hela 
världen

Mått
• Produktmått (b x h x d): 310 x 39 x 209 mm
• Produktvikt: 1,3 kg
• Förpackning (B x H x D): 360 x 80 x 282 mm
• Vikt inkl. förpackning: 1,5 kg
•
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