
 

 

„Philips“
DVD grotuvas

DVP3111
Nuskaito visus diskus, atkuria 

visus formatus
Ar dydis svarbu? Ar girdėjote, kad mažiau yra daugiau? Pristatome geriausią DVD leistuvą. 
Jokių problemų! Paprastas prietaisas, kuris leidžia beveik visų formatų įrašus, įskaitant ir 
skaitmenines nuotaikas, nenusileisdamas nuotraukų kokybei.

Atneškite vaizdą ir garsą į gyvenimą
• 12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas ryškesniems ir natūralesniems vaizdams
• 192kHz/24 bitų garsas DAC padidina analogiško garso išvestį
• Aukštos kokybės išvestys analogiškam ir skaitmeniniui garsui
• „Screen Fit“ optimaliam žiūrėjimui kiekvieną kartą

Leiskite visus filmus ir muzikos įrašus
• „DivX Certified“ standartinei „DivX“ vaizdo įrašų perklausai
• Atkuria CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Atkuria „DivX“, MP3, WMA ir skaitmeninių fotoaparatų nuotraukas JPEG formatu

Tinka bet kuriai erdvei, bet kuriam stiliui
• Itin grakšti bet kur pritaikoma konstrukcija



 „DivX Certified“

„DivX“ palaikymas leidžia mėgautis „DivX“ 
koduotais vaizdo įrašais patogiai įsitaisius savo 
svetainėje. „DivX“ formatas yra MPEG4 standartu 
paremta vaizdų glaudinimo technologija, kuri leidžia 
išsaugoti didelius failus, pvz., filmus, anonsus ir 
muzikinius vaizdo klipus, tokiose laikmenose kaip 
CD-R / RW ir DVD įrašomieji diskai.

12-bitų/108MHz vaizdo apdorojimas

12 bitų vaizdo DAC yra aukštos kokybės 
skaitmeninio signalo į analoginį keitiklis, kuris išsaugo 
kiekvieną pradinio vaizdo kokybės detalę. Jis 
atskleidžia subtilius šešėlius ir tolygų spalvų perėjimą, 
todėl vaizdai yra gyvybingesni ir natūralesni. Įprasto 
10 bitų DAC apribojimas tampa akivaizdus, kai 
naudojami dideli ekranai ir projektoriai.

192kHz/24 bitų garsas DAC
192KHz suteikia originalaus garso nuokrypio 
tikslumą. Kartu su 24 bitų skiriamąja geba 
užfiksuojama daugiau informacijos iš pradinio 
analogiško garso bangos, perteikiant sodresnį garso 
atkūrimą.

Grokite viską
Atkurkite MP3, WMA ir JPEG formatus, pajuskite, ką 
reiškia patogiai įsitaisius svetainėje siųstis medijos 
failus tiesiai į televizorių ar namų kino teatro sistemą.

„Screen Fit“
Nesvarbu, ką žiūrėtumėte per televizorių, „Screen 
Fit“ užtikrina, kad vaizdas užpildys visą ekraną. 
Trikdančios juodos juostos viršuje ir apačioje yra 
pašalintos be jokio varginančio nustatymo rankiniu 
būdu. Paprasčiausiai paspauskite „Screen Fit“ 
mygtuką, pasirinkite formatą ir mėgaukitės filmu 
visame ekrane
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Ypatybės
• Vaizdo tobulinimas: Lengvos nuotraukos, •
Vaizdas / ekranas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
• Vaizdo išryškinimas: Progresinis skanavimas, 

Vaizdo ryškumo pagerinimas

Garsas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
• Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: 100
• Iškraipymai ir garsas (1kHz): 85 dB
• Perėjimas (1kHz): 100 dB
• Dinaminis diapazonas (1kHz): 90 dB
• Garso sistema: „Dolby Digital“

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R/CD-RW, CD/SVCD 

diskas su vaizdo įrašais, DVD, DVD-R/-RW, 
DVD+R/+RW, DVD-Video, „DivX“

• Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, 
NTSC

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, MP3-CD, MP3-DVD, 

WMA-CD, CD-R/RW, Garso CD
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
• Glaudinimo formatas: „Dolby Digital“, MP3, WMA, 

PCM

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Atkuriama medija: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, 

CD-R/RW, Kompaktinis diskas (CD) su 
nuotraukomis, „Kodak“ vaizdo CD

• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG

pasukimas, skaidrių demonstracija, išdidinimas, 
skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu

Multimedijos programos
• Atkūrimo formatai: JPEG stop kadrai, MP3

Prijungimo galimybė
• Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji 

išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), 
Skaitmeninė koaksialinė išvestis, „Scart“

Patogumas
• Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė, Užraktas nuo vaikų
• Ekrano meniu kalbos: anglų, čekų, danų, olandų, 

suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, italų, norvegų, 
lenkų, portugalų, ispanų, švedų, turkų

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: < 10 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: <1 W
• Maitinimo šaltinis: 110-240V, 50 / 60 Hz

Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Nuotolinis 

valdymas, Tarptautinės garantijos lapas, Vartotojo 
vadovas

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

360 x 37 x 209 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

400 x 80 x 285 mm
• Komplekto svoris: 1,3 kg
• Svoris su pakuote: 2,4 kg
Išleidimo data 2017-04-04

Versija: 3.3.4

12 NC: 8670 000 56744
EAN: 87 12581 50869 2

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com

Specifikacijos
DVD grotuvas

http://www.philips.com

