
 

 

Philips
DVD-spiller med HDMI og 
USB

HDMI 1080p
DivX Ultra

DVP3380
Den beste DVD-spilleren for din HDTV

med HDMI 1080p-oppskalering
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/1080p).

Spiller av alle filmene dine og musikken din
• DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
• Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• Spiller WMV, DivX, WMA, MP3 og HD JPEG-bilder
• Avspilling av Windows Media Video for filmer fra PCen

Gjør lyd og bilde levende
• HDMI-digitalutgang for enkel tilkobling med bare én kabel
• Høydefinisjons JPEG-avspilling for bilder i virkelig oppløsning
• Skjermtilpassing for optimal visning hver gang

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

Enkel å sette opp og bruke
• Ettrykksoppretting av MP3 direkte fra CDer til USB-pinner
• EasyLink kontrollerer alle EasyLink-produkter med én fjernkontroll



 HDMI for enkel AV-tilkobling
HDMI står for High Definition Multimedia 
Interface. Dette er en direkte digital 
forbindelse som kan overføre både digital HD-
video og digital flerkanalslyd. Ved å eliminere 
konverteringen til analoge signaler får du 
perfekt bilde- og lydkvalitet, helt uten støy. 
HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med 
DVI (Digital Video Interface).

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.

Høydefinisjons JPEG-avspilling
Med høydefinisjons JPEG-avspilling kan du vise 
bildene dine på TVen med oppløsninger opptil 
to megapiksler. Nå kan du vise de digitale 
bildene dine med fullstendig klarhet, uten tap 
av kvalitet eller detaljer – og dele dem med 
venner og familie i din egen stue.

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.

Ettrykksoppretting av MP3
Konverter innholdet i favoritt-CDene til MP3-
filene på Philips-produktet, og lagre det direkte 
på en minnebrikke eller på den bærbare 
mediespilleren ved hjelp av en USB-kabel. Gled 

deg over at du kan opprette MP3-filer hjemme 
i stuen, uten en PC og selv når CD-en spiller.

EasyLink
Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter 
med én fjernkontroll. Den bruker en HDMI 
CEC-protokoll som er bransjestandard, til å 
dele funksjonalitet mellom enheter ved hjelp av 
HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk kan du 
styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert utstyr 
samtidig. Funksjoner som standby og avspilling 
kan nå utrolig enkelt utføres.

Mediekopiering
Del bilder og musikk med familie og venner i 
stua – og andre steder. Kopier filene til USB, og 
ta med deg favorittene dine dit du vil.

Skjermtilpassing
Uansett hva du ser på, uavhengig av TV, sikrer 
Screen Fit at bildet fyller hele skjermen. 
Irriterende svarte striper øverst og nederst 
fjernes, uten at du må utføre kjedelige manuelle 
justeringer. Bare trykk på Screen Fit-knappen, 
velg formatet, og nyt filmen i fullskjermformat.
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Bilde/skjerm
• D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
• Bildeforbedring: Progressive scan, HD (720p, 

1080i, 1080p), Videooppskalering (720p, 1080i/p)

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
• Lydsystem: Dolby Digital
• Frekvensområde: 30–20 000 Hz

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, 
WMV

• Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC

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

R/RW, WMA-CD, Audio CD
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA
• MP3-bithastigheter: 32–320 kbps

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

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

Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, 
Oppløsning med høy definisjon

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

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkoblinger bak: Analog audio venstre/høyre ut, 

HDMI-utgang, Digital koaksialutgang, 
Komponentvideo ut progressiv, Scart, Digital 
optisk utgang

• Front-/sidetilkoblinger: USB

Anvendelighet
• Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll, Barnesikring
• Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, 

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

Ekstrautstyr
• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, Hurtigstart-

guide, Fjernkontroll, Bruksanvisning, Garantibevis

Mål
• Mål på apparat (B x H x D): 360 x 37 x 210 mm
• Emballasjemål (B x H x D): 480 x 82 x 285 mm
• Vekt, apparat: 1,4 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 2,3 kg

Drift
• Strømforsyning: 50 Hz, 230 V
• Effektforbruk: < 12 W
• Effektforbruk i standby: < 0,3 W
•
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