
 

 

Philips 3000 series
DVD-afspiller

DivX Ultra
USB 2.0

DVP3950
Nyd det hele - fra DVD eller USB

Din drømmeafspiller med fejlfri, virkelighedstro billedkvalitet og mulighed for at spille stort 
set enhver disk! Denne Philips DVP3950 DVD-afspiller leverer dine film- og 
musikoplevelser.

Afspiller alle dine film og al din musik
• DivX Ultra-certificeret til forbedret afspilning af DivX-video
• Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• ProReader Drive til jævn afspilning af stort set alle diskformater

Sætter liv i lyd og billede
• 12-bit/108 MHz videobehandling til skarpe og naturlige billeder
• Tilpasning til skærm giver optimal visning hver gang
• Smart Picture giver personlige billedindstillinger.

Tilslut og få fornøjelse af flere kilder
• USB Media Link til medieafspilning fra USB flash-drev



 DivX Ultra-certificeret

Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-
kodede videoer og film fra internettet, 
herunder købte Hollywood-film, i komfortable 
omgivelser hjemme i stuen. DivX-
medieformatet er en MPEG-4-baseret 
videokomprimeringsteknologi, der gør det 
muligt at gemme store filer som f.eks. film, 
trailere og musikvideoer på medier som CD-R/
RW og skrivbare DVD'er til afspilning på din 
DivX Ultra Certified® Philips Blu-ray- eller 
DVD-afspiller. DivX Ultra kombinerer DivX-
afspilning med fantastiske funktioner som 
integrerede undertekster, flere lydsporssprog, 
flere spor og menuer i ét praktisk format.

Multimedie-DivX
Afspil CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, 
DivX, MP3, WMA, JPEG

12-bit/108 MHz videobehandling

En suveræn 12-bit video digital/analog 
konverter, der bevarer alle detaljer i den 
oprindelige billedkvalitet. Den viser raffinerede 
skygger og jævnere farvetoner, så du får et 
mere levende og naturligt billede. 
Begrænsningerne i en almindelig 10-bit D/A-
konverter bliver især tydelige, når du bruger 
store skærme og projektorer.

USB Media Link

Universal Serial Bus eller USB er en 
protokolstandard, der praktisk anvendes til at 
forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. 
Med USB Media Link skal du blot tilslutte din 
USB-enhed, vælge foto eller musik og spille løs.

Tilpasning til skærm
Ligegyldigt hvad du ser og på hvilket TV, sørger 
tilpasningen af skærmen for, at billedet fylder 
hele skærmen ud. Irriterende sorte bjælker i 
toppen og i bunden elimineres, uden at du skal 
foretage besværlige manuelle justeringer. Du 
skal kun trykke på knappen Tilpasning af 
skærm, vælge formatet og nyde filmen i fuld 
skærm.

ProReader Drive

ProReader Drive gør det muligt at nyde dine 
film og videoer uden problemer. Selv når de 
gamle diske blive fedtede og ridsede, kan du 
være sikker på, at de bliver afspillet fra start til 
slut - uden tegn på at de er blevet beskadiget. 
Ved hjælp af avanceret teknologi konverterer 
ProReader Drive svage analoge signaler til 
robuste digitale signaler ved at hente 
oplysninger, der gør det muligt at afspille diske 
af tvivlsom kvalitet. Sammen med evnen til at 
læse stort set alle videoformater giver 
ProReader Drive dig også vished om, at du kan 
afspille alle diske uanset kvaliteten.
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Vigtigste nyheder
DVD-afspiller
DivX Ultra USB 2.0

ProReader
Drive
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Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 31 x 4,05 x 22,6 cm
• Vægt: 1,05 kg

Emballagens mål
• Mål på emballage (B x H x D): 36 x 28,2 x 8 cm
• Nettovægt: 1,2 kg
• Bruttovægt: 1,55 kg
• EAN: 87 12581 62920 5
• Antal medfølgende produkter: 1
• Emballagetype: Dummy
• Type af hyldeplacering: Dummy

Yderemballage
• Ydre indpakning (L x B x H): 36 x 28,2 x 8 cm
• Nettovægt: 1,2 kg
• Bruttovægt: 1,55 kg
• Taravægt: 0,35 kg
• EAN: 87 12581 62920 5
• Antal forbrugeremballager: 1

Billede/display
• D/A-konverter: 12-bit, 108 MHz
• Billedforbedring: Progressiv scanning, Video-

upsampling

Lyd
• D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz
• Frekvenskurve: 30-20.000 Hz
• Signal/støjforhold: > 100 dB
• Crosstalk (1 kHz): > 100 dB
• Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 90 dB
• Forvrængning og støj (1 kHz): > 85 dB
• Lydsystem: Dolby Digital

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: DivX Ultra, MPEG-1, 

MPEG-2
• Videoafspilningssystem: NTSC, PAL

Audio Playback
• MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, PCM

Stillbilledafspilning
• Komprimeringsformat: JPEG
• Billedforbedring: Vende fotos, Rotér, Diasshow, 

Diasshow med MP3-afspilning, Zoom

Filformat
• Audio (Lyd): mp3, wma
• Billede: JPEG
• Video: avi, divx, mpeg, mpg

Medier til optisk afspilning
• Diske, der kan afspilles: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, Kodak 
Picture-disk, SVCD, VCD

Multimedieprogrammer
• Multimedietilslutning: USB memory class-udstyr

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på forsiden: USB 2.0
• Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, 

Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial-
udgang, SCART

Komfort
• Børnebeskyttelse: Børnesikring, Forældrestyring
• Sprog for visning på skærm: Dansk, Hollandsk, 

Dansk, Finsk, Fransk, Tysk, Græsk, Italiensk, 
Norsk, Polsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk

Strøm
• Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
• Strømforbrug: < 10 W
• Standby-strømforbrug: <0,5 W

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: AAA-batteri (x1), 

Lynhåndbog, Fjernbetjening, Netledning, 
Brugervejledning, Garantibevis, Globalt 
garantibevis

Mål
• Produkt (B x H x D): 310 x 39 x 209 mm
• Produktvægt: 1,3 kg
• Emballage (B x H x D): 360 x 80 x 282 mm
• Vægt inkl. emballage: 1,5 kg
•
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