
 

 

Philips
DVD-lejátszó

DVP3850G
Élvezze az élményt DVD-ről vagy USB-ről

vezeték nélküli játékkonzollal és 30 játékkal
Álmai lejátszója, amelynek nem csak képminősége élethű, de szinte bármilyen lemezt le 
tud játszani! A Philips DVD-lejátszón a film és a zene valóban szórakoztat.

Összes filmjének és zenéjének lejátszása
• CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG lejátszás
• DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében

Kiváló szórakozást nyújtó játék
• Játék CD - az azonali szórakozás érdekében
• Vezeték nélküli játékvezérlő a gondtalan szórakozás érdekében

A hang- és képfelvételek életre kelnek
• Progresszív pásztázású komponens videó az optimalizált képminőséghez
• 12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás az éles és természethű képekhez

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

Egyszerű használat
• Egygombos MP3 készítés közvetlenül a CD lemezről az USB kulcsra



 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.

Játék CD
A lejátszóhoz tartozik egy különleges 
szórakozást ígérő, játékokat tartalmazó bónusz 
CD is. Helyezze a játék CD-t a 
lemezmeghajtóba, és élvezze a szórakozást 
útközben is.

Vezeték nélküli játékvezérlő
Más, kábeleket használó játékkonzolokkal 
ellentétben ez a lejátszó rendelkezik egy 
infravörös, vezeték nélküli játékonzollal, így Ön 
órákon keresztül szabadon szórakozhat.

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.

Progresszív pásztázás

A Progresszív pásztázás funkció megkétszerezi 
a kép függőleges felbontását, ami láthatóan 
sokkal élesebb képet eredményez. Ahelyett, 
hogy először a páratlan félképet küldené a 

képernyőre, amit majd a páros félkép követ, 
mindkét félkép egyszerre kerül kiírásra, így 
azonnal maximális felbontást használó, teljes 
kép jön létre. Ilyen sebesség mellett az emberi 
szem élesebb képet érzékel sorstruktúra 
nélkül.

12 bit/108 MHz-es videofeldolgozás

A 12 bites Video DAC kiváló digitális-analóg 
átalakító, amely megőrzi az eredeti kép minden 
részletét. Finom árnyékokat és egyenletes 
színátmeneteket nyújt, így a kép 
természetesebb és élénkebb. A hagyományos 
10 bites DAC hátrányai láthatóvá váltak a nagy 
képernyők és projektorok használatakor.

Egygombos MP3 készítés
Konvertálja Philips készülékén kedvenc CD-
lemezeit MP3 fájlokká, és tárolja azokat egy 
USB-kábel segítségével USB-memórián vagy 
hordozható médialejátszón. Élvezze az MP3 
fájlok létrehozásának kényelmét a nappalijában, 
számítógép nélkül, a CD hallgatása közben.
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