
 

 

Philips
DVD-lejátszó

HDMI 1080p
DivX Ultra
USB 2.0

DVP3990
Élesebb és tisztább képek

a HDMI 1080p felkonvertálásnak köszönhetően
Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le 
tud játszani! A Philips DVP3990 DVD lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

A hang- és képfelvételek életre kelnek
• CinemaPlus a szebb, élesebb és tisztább képekért
• HDMI 1080p felkonvertálás nagy felbontásra az élesebb képekért
• Képernyő kitöltése az optimális vizuális élmény érdekében
• Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez

Összes filmjének és zenéjének lejátszása
• A ProReader meghajtó gyakorlatilag bármilyen lemezt egyenletesen játszik le
• CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
• DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében

Csatlakozzon többféle forráshoz
• USB Media Link az USB flash meghajtókról történő médialejátszáshoz

Egyszerű használat
• EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez



 CinemaPlus

Kényeztesse szemét borotvaéles, valósághű 
képekkel. Az intelligens algoritmus, a 
CinemaPlus minden képkocka minden 
képpontját egyenként ellenőrzi, majd beállítja 
az optimális élességet és színstabilitást. Az 
eredmény kézzelfogható: több látható részlet, 
kristálytiszta képek és hihetetlenül 
természetes látvány. Az esti filmnézés új 
távlatai nyílnak meg Ön előtt.

HDMI 1080p

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel 
kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású 
filmeket most valódi nagyfelbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. 
A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az 
„1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-
képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is 
biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. 
Mindezen felül a HDMI közvetlen digitális 
kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen 
digitális HD videó vagy digitális többcsatornás 
hang átvitelére, az analóg jellé konvertálás 
elkerülésével. Az eredmény tökéletes, teljesen 
zajmentes kép- és hangminőség.

ProReader meghajtó

A ProReader meghajtóval gondtalanul 
élvezheti filmjeit és videóit. A készülék még a 
régi, foltos vagy összekarcolódott lemezeket is 
biztosan lejátssza az elejétől a végéig - észre 
sem fogja venni, hogy sérült lemezekről van 
szó. A csúcstechnológiás ProReader meghajtó 
a gyenge analóg jeleket erős digitális jelekké 
alakítja: az egyenletes lejátszás érdekében 
kikeresi a szükséges adatokat a károsodott 
lemezeken. A gyakorlatilag bármilyen 
videoformátum olvasására képes ProReader 
meghajtó utolérhetetlen magabiztossággal 
játszik le bármit.

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

USB Media Link

Az univerzális soros busz vagy röviden USB a 
számítógépek, perifériák és 
szórakoztatóelektronikai berendezések 
csatlakoztatására szolgáló szabványprotokoll. 
Nagy sebességű USB Media Link kapcsolat 
esetén nem kell mást tennie, mint 
csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani a 

filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a 
lejátszást.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX 
kódolású videofelvételeket és – többek között 
interneten vásárolt hollywoodi – filmeket 
tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX 
médiaformátum olyan MPEG4-alapú 
videotömörítési technológia, amely nagy 
fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és 
DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® 
Philips Blu-ray vagy DVD-lejátszója képes 
lejátszani. A DivX Ultra olyan nagyszerű 
lehetőségekkel bővíti a DivX lejátszást, mint az 
egyetlen fájlformátumba integrált feliratok, 
több nyelv, több hangsáv és menü.

EasyLink
Az EasyLinknek köszönhetően több 
készüléket, pl. DVD lejátszót, Blu-ray lejátszót, 
soundbar hangsugárzót, házimozit, TV-t stb. 
vezérelhet egyetlen távvezérlővel. Az iparági 
szabvány HDMI CEC protokollal osztja meg a 
működést a készülékek között a HDMI kábelen 
keresztül. Egy gombnyomással egyszerre 
vezérelheti összes csatlakoztatott HDMI CEC 
berendezését. A készenlét és a lejátszás 
funkció például tökéletes könnyedséggel 
használható.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

31 x 4,05 x 22,6 cm
• Tömeg: 1,05 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

36 x 28,2 x 8 cm
• Nettó tömeg: 1,2 kg
• Bruttó tömeg: 1,55 kg
• EAN: 87 12581 62924 3
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Polcra helyezési mód: Makett

Külső karton
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

36 x 28,2 x 8 cm
• Nettó tömeg: 1,2 kg
• Bruttó tömeg: 1,55 kg
• Táratömeg: 0,35 kg
• EAN: 87 12581 62924 3
• Fogyasztói csomagolások száma: 1

Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Képjavítás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), 

Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás, Video-
felkonvertálás (720p, 1080i/p)

Hangzás
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Jel-zaj viszony: 80
• Torzítás és zaj (1 kHz): 80 dB
• Áthallás (1 kHz-en): 90 dB
• Dinamikatartomány (1 kHz-en): 80 dB
• Hangrendszer: Dolby Digital
• Frekvenciamenet: 30-20000 Hz

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: DivX Ultra, MPEG1, 

MPEG2
• Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC

Audiolejátszás
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: JPEG
• Képjavítás: Gyorsfotók, Elforgatás, Diabemutató 

MP3 lejátszással, Diavetítés, Nagyítás

Fájlformátum
• Hang: mp3, wma
• Kép: JPEG
• Videó: avi, divx, mpeg, mpg

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, 

DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 
képlemez, SVCD, VCD

Multimédiás alkalmazások
• Multimédiás kapcsolatok: USB memóriaosztályú 

eszköz

Csatlakoztathatóság
• Előlapi csatlakozók: USB 2.0
• Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb 

audiokimenet, Kompozit video (CVBS) kimenet, 
HDMI kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Scart

Kényelem
• Gyermekvédelem: Szülői felügyelet, Gyermekzár
• Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, 

finn, francia, német, görög, olasz, norvég, lengyel, 
portugál, spanyol, svéd, török

Tápellátás
• Tápegység: 50 Hz, 230 V
• Energiafogyasztás: < 10 W
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AAA elem (x1), Hálózati 

tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, 
Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Garancialevél, 
Nemzetközi garancialevél

Méretek
• Termék (Sz x Ma x Mé): 310 x 39 x 209 mm
• Termék tömege: 1,3 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): 360 x 80 x 282 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 1,5 kg
•
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