
 

 

Philips
DVD-spiller

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP4320BL
Stor på stil, stor på ytelse

Med Divx Ultra og HDMI 1080P
La deg imponere av denne Philips DVD-spilleren med HDMI digital video- og 
lydtilkobling. Ta skrittet inn i en ny hjemmeunderholdningsarena mens du lar deg fordype 
deg i høydefinisjonsvideo (720p / 1080i).

Koble til og gled deg over flere kilder
• Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon

Spill av alle filmene dine og musikken din
• DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
• Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera
• Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

Gjør lyd og bilde levende
• Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
• 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd
• HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel
• HDMI 1080p oppskalerer til høy definisjon for skarpere bilder

Passer alle steder og til alle livsstiler
• Supertynt design som passer overalt



 Høyhastighets USB 2.0-kobling
Universal Serial Bus eller USB er en 
standardprotokoll som brukes for å koble 
PCer, utstyr og elektronisk utstyr for 
forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-
enheter har en dataoverføringshastighet på 
opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig 
USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan 
du koble til USB-enheten, velge filmen, 
musikken eller bildet og spille av.

DivX Ultra-sertifisert
Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede 
videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er 
en MPEG4-basert 
videokomprimeringsteknologi som gir deg 
muligheten til å lagre store filer, for eksempel 
filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier 
som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. 
DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med 
flotte funksjoner som integrert teksting, flere 
lydspråk, flere spor og menyer i ett hendig 
filformat.

Progressive Scan
Progressive Scan fordobler den vertikale 
oppløsningen i bildet og gir et merkbart 
skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med 
oddetallslinjene på skjermen først og deretter 
bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. 
Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med 
maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter 
oppfatter øyet et skarpere bilde uten 
linjestruktur.

Supertynt design
Supertynt design som passer overalt

Spiller alt
Spill av nesten alle mediaformatene du ønsker, 
enten det er DivX, MP3, WMA or JPEG. 
Opplev den uovertrufne anvendeligheten og 
den gode muligheten for avspilling og hvor 
luksuriøst det er å dele mediefiler på TVen 
eller hjemmekinoanlegget hjemme i stuen.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC
192 kHz sampling sørger for en nøyaktig 
gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. 
Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer 
informasjon fra den opprinnelige analoge 
lydbølgeformen, noe som gir en rikere 
lydgjengivelse.

HDMI 1080p
HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er 
krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå 
nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir 
flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. 
Progressive Scan (representert med "p" i 
"1080p") eliminerer linjestrukturen som er 
vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig 
skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en 
direkte digital forbindelse som kan føre 
ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital 
flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge 
signaler. Dette gir perfekt bilde- og lydkvalitet, 
fullstendig fri for støy.
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Bilde/skjerm
• D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
• Bildeforbedring: Progressive scan, Smart Picture, 

Videooppsampling, Videooppskalering, HD (720p, 
1080i)

Lyd
• D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
• Signal/støy-forhold: 90
• Forvrengning og støy (1 kHz): 65 dB
• Crosstalk (1 kHz): 70 dB
• Dynamisk område (1 kHz): 80 dB
• Frekvensområde: 30–20 000 Hz
• Lydsystem: Dolby Digital

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R/CD-RW, Video-CD/

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

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

• Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-

R/RW, WMA-CD, Audio CD
• MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA

Stillbildevisning
• Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Kodak bilde-CD
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Zoom, 

Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, 
Oppløsning med høy definisjon, 
Lysbildefremvisning

Multimedieprogrammer
• Avspillingsformater: DivX, MP3, JPEG-stillbilder
• Multimedietilkoblinger: USB-minneklasseenhet

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Digital 

koaksialutgang, Komponentvideo ut progressiv, 
CVBS og analog lydutgang V/H

• Front-/sidetilkoblinger: USB

Anvendelighet
• Barnebeskyttelse: Barnesikring
• Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Dansk, 

Nederlandsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, 
Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Ekstrautstyr
• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Lyd- og 

videokabel, Hurtigstart-guide, Fjernkontroll, 
Verdensomfattende garantihefte, Bruksanvisning, 
Nettledning

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 179 x 49 x 179 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 260 x 70 x 210 mm

Drift
• Effektforbruk: < 10 W
• Strømforsyning: 110–240 V, 50/60 Hz
• Effektforbruk i standby: < 1 W
•
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