
 

 

Philips
DVD/VCR плейър

Директно дублиране
Прогресивно сканиране

DVP3350V
Възпроизвежда вашите DVD 

дискове и VHS касети
Улеснете пътуването си в света на киното с този плейър "всичко в едно", който възпроизвежда 

вашата колекция от DVD дискове и VHS касети. Тази комбинация е единственият плейър, който 

ви осигурява максимално удобство и повишава удоволствието при гледане на филми. Един 

плейър възпроизвежда всичко!

Вдъхва живот на звук и видео
• Компонентно видео с прогресивно сканиране за оптимално качество на образа

Вдъхва живот на аудиото
• Hi-Fi стерео VHS подобрява възпроизвеждането на звук

Проста настройка и употреба
• Директно копиране за лесно прехвърляне на видеофилми от DVD на VCR
• Една връзка RGB през SCART за висококачествено видео
• ShowView за бързо и лесно програмиране
• Унифицирано дистанционно управление за телевизори, DVD и VCR

Възпроизвежда всичките ви филми и музика
• Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, VHS
• Възпроизвежда формати DivX, MP3 и JPEG снимки от цифров фотоапарат



 Директно дублиране
Бутонът Direct Dubbing дава възможност на 
потребителя да започне запис от DVD диск 
без сложна система за избор от меню или 
избор на входовете и изходите.

Възпроизвежда всичко
Възпроизвеждайте практически всичко - 
било то CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, DVD-RW DVD+R DL или дори 
VHS касети. Убедете се в ненадминатата 
гъвкавост и удобство да възпроизвеждате 
всичките си дискове на това единствено 
устройство.

Възпроизвежда всичко
Възпроизвеждайте практически всеки 
мултимедиен формат - бил той DivX, MP3 

или JPEG. Убедете се в ненадминатото 
удобство на големите възможности за 
възпроизвеждане и в лукса да показвате 
мултимедийните си файлове на телевизора 
или на системата за домашно кино - в 
уютната обстановка на вашата дневна.

Прогресивно сканиране
Прогресивното сканиране удвоява 
вертикалната разделителна способност на 
изображението, в резултат на което се 
получава забележимо по-контрастна 
картина. Вместо да се изпрати на екрана 
първо кадър с нечетните редове, следван от 
кадър с четните редове, и двата кадъра се 
изписват едновременно. Мигновено се 
създава пълно изображение, с използване на 
максималната разделителна способност. 

При такава скорост очите ви възприемат по-
контрастна картина, без редова структура.

ShowView
При системата на ShowView, за да 
програмирате видеорекордера си е 
необходимо само да въведете число от 
ShowView - код до девет цифри (но 
обикновено по-малко), който е отпечатан 
до всяка телевизионна програма в повечето 
справочници за телевизионни програми.

Унифицирано дистанционно
Дистанционно управление с функции за 
DVD и видеокасетофон, предлагащо 
удобството на система "две в едно" в един 
комбиниран апарат.
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Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 4:3, 

16:9
• цифрово-аналогов преобразувател: 14 бита, 108 

MHz
• Подобрение на картината: Компенсация на 
движението 3:2, Прогресивно сканиране

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz
• Честотен обхват: 8 - 20 000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: 100
• THD: 0,01%
• Crosstalk (1kHz): 100 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): 95 dB
• Звукова система: Dolby Digital, Nicam Stereo, 
Стерео

Видеозапис
• Записваща система: PAL
• Скорости на лентата: SP, LP
• Подобрения за запис: Запис с едно докосване 

(OTR)

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 

CD-DA, CD-R/CD-RW, MP3 декодиране, MP3 
ID3 тагове, DVD-R/-RW, DVD-RW 
(видеорежим), DVD+R/+RW, Video CD/SVCD, 
WMA, JPEG, MPEG4

• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2, 
MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

• Система за възпроизв. на видеолента: PAL
• Брой видео глави: 4

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, 

MP3-CD
• Формат на компресиране: Dolby Digital, PCM, 

MP3, Windows Media™ Audio
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
• Брой аудио глави: 2 Hi-Fi

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: Picture CD, CD-

R/RW
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу, Увеличение

Тунер/приемане/предаване
• телевизионна система: PAL I, PAL B/G, SECAM 

D/K
• Брой TV тунери: 1

Възможности за свързване
• Отпред: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS
• Извод Ext 1 Scart: Вход/изход за CVBS, RGB, 
Аудио вход/изход

• Извод Ext 2 Scart: Вход/изход за CVBS, Аудио 
вход/изход

• Задни конектори: Аналогов изход за аудио 
(RCA), Аналогов изход за аудио (Scart), 
Аналогов звуков вход ляв/десен, Вход 
композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален 
изход, Изход за композитно видео (CVBS), 
Изход на компонентно видео, Вход за RF 
антена/телевизионен изход, SCART1 (CVBS, 
RGB изход)

Удобство
• Програмируеми събития: 7
• Период на програмиране: 1 месец
• Защита за деца: Заключване за деца
• Езици на екранното меню: Английски, Немски, 
Шведски, Полски, Чешки, Унгарски

• Бутони за управл. на предния панел: Отваряне/
затваряне, Изваждане, възпроизвеждане, стоп, 
FF/NEXT (Бързо напред/следващ), Канал 
надолу, Канал нагоре, Запис

• Подобрения за програмирането/таймера: 
ShowView

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление: 17 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: 2 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Дистанционно 
управление, коаксиален кабел за радио антена, 2 
бр. батерии тип AAA, Листовка с гаранция за 
цял свят, Ръководство за бърз старт

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

430 x 78,5 x 265 мм
• Тегло на апарата: 4,2 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

513 x 166 x 372 мм
• Тегло вкл. опаковката: 5,94 кг
•
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