
 

 

Philips 3000 series
Player Blu-ray Disc / DVD

DivX Plus HD
WiFi-Ready
BD-Live

BDP3200
Aduceţi experienţa cinematografică Blu-ray la domiciliu
Blu-ray Philips BDP3200
Aduceţi magia filmelor acasă în full High Definition cu Blu-ray şi DivX Plus HD pe 
BDP3200. Bucuraţi-vă comod de fişierele dvs. video şi muzicale preferate direct de pe 
unităţii flash USB sau de pe hard disk-uri portabile cu USB 2.0 Media Link.

Vedeţi mai mult
• DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiţie
• Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluţie 1080p
• Vizionaţi clipuri video YouTube direct pe ecranul televizorului*
• 1080p la 24 cps pentru imagini la nivel cinematografic
• Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD
• Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă

Auziţi mai mult
• Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1

Implicaţi-vă mai mult
• USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
• BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conţinutul Blu-ray online bonus
• Bucuraţi-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă



 Redarea discurilor Blu-ray

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta 
informaţii de înaltă definiţie, împreună cu 
imagini în rezoluţia 1920 x 1080 proprietară 
imaginilor de înaltă definiţie. Scenele prind viaţă 
pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările 
sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray 
oferă de asemenea un sunet surround 
necomprimat - astfel încât experienţa dvs. 
audio devine incredibil de reală. Capacitatea 
mare de stocare a discurilor Blu-ray permite 
includerea multor posibilităţi interactive. 
Navigarea impecabilă în timpul redării și alte 
caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile 
pop-up adaugă un nou nivel distracţiei la 
domiciliu.

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 
7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea 
discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este 
efectiv imposibil de distins de un sunet de 
studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au 
intenţionat. DTS-HD Master Audio și Dolby 
TrueHD vă completează experienţa de 
entertainment de înaltă definiţie.

DivX Plus HD certificat

DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări 
în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă 
bucuraţi de clipuri video HD și de filme de pe 
Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau 
pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de 
conţinut DivX Plus (video H.264 HD cu audio 
AAC într-un container de fișier MKV), 
acceptând de asemenea versiuni anterioare 
video DivX până la 1080p. DivX Plus HD 
pentru semnal video digital HD adevărat.

Clipuri video YouTube

Vizionaţi acum clipuri video YouTube pe 
televizorul dvs. Bucuraţi-vă de colecţia uriașă 
de clipuri video online pe un ecran mai mare, 
fără a trebui măcar să vă porniţi calculatorul. 
Pur și simplu asiguraţi-vă că playerul dvs. Blu-
ray Philips BDP3200/12 este conectat la 
Internet, fie wireless*, fie prin cabluri - apoi 
așezaţi-vă confortabil și bucuraţi-vă de ceea ce 
este mai bun pe YouTube.

USB 2.0
Universal Serial Bus sau USB este un standard 
din domeniu care permite conectarea de mare 
viteză și ușoară a dispozitivelor periferice la 

PC-uri, produsele electronice de larg consum 
și produse mobile. USB 2.0 oferă o 
performanţă mai bună și mai rapidă - de până la 
40 de ori mai rapid decât USB 1.0 și cu o viteză 
a transferului de date de până la 480 Mbps de 
la 12 Mbps iniţial. La conectare, totul este 
configurat automat. Cu USB 2.0, este suficient 
să conectaţi dispozitivele portabile USB sau 
unităţile hard disk, selectaţi filmul, muzica sau 
fotografia și redarea începe.

BD-Live (Profil 2.0)

BD-Live duce și mai departe universul înaltei 
definiţii. Primiţi conţinut actualizat conectând 
playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la 
dispoziţie lucruri noi și incitante, precum 
conţinut exclusiv descărcabil, evenimente în 
direct, chat în direct, jocuri și cumpărături 
online. Beneficiaţi de avantajele înaltei definiţii 
cu redarea Blu-ray și BD-Live

1080p la 24 cps

Aduceţi adevărata experienţă de cinema în 
sufrageria dumneavoastră cu imaginea cu 24 de 
cadre pe secundă. Toate filmele originale sunt 
înregistrate la această rată de cadre, oferind o 
ambianţă și o textură a imaginii unice. Playerele 
Blu-ray Disc Philips sunt echipate pentru a vă 
aduce 24 de cadre pe secundă direct de pe 
discurile Blu-ray - deci oferindu-vă imagini de 
înaltă definiţie similare cu cele de la cinema, 
care vă vor uimi.
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Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 21:9, 16:9, 4:3
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, 
Upscaling video

• Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz

Redare video
• Medii de redare: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 

2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, 
Unitate flash USB, DivX

• Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, MKV, 
H.264, MPEG2, VC-1, WMV, XviD, AVCHD

• Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare 
înainte/înapoi, Derul. lentă înainte, Reluare redare 
de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare 
A-B, Zoom, Unghi

• Caracteristici superioare video: Deep Color, 
x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă

• Cod regiune BD: B
• Cod regiune DVD: 2

Sunet
• Sistem audio: DTS-HD Master Audio Essential, 

Dolby True HD, Dolby Digital PLUS, DTS, Dolby 
Digital

• Coeficient semnal/zgomot: 105 dB
• Interval dinamic (1 kHz): 92 dB
• Răspuns în frecvenţă: (20 kHz) ±0,5 dB (Max./Min. 

2ch, DVD) Hz
• Convertor D/A: 24 biţi, 192 kHz

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-

DVD, Unitate flash USB
• Format compresie: DTS, Dolby Digital, AAC 

(multicanale), MP3, PCM, WMA

Redare foto digitală
• Medii de redare: Unitate flash USB, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluţie de 

înaltă definiţie, Prezentare, Rotire, Zoom, 
Prezentare cu redare de MP3-uri

Conectivitate
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire coaxială 

digitală, Ieșire video compozită (CVBS), Ieșire 
audio analogică S/D, Ethernet

• Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
• Conectări la reţea: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 

atingere, Mod standby la o singură atingere
• Limbi OSD: Română, Germană, Franceză, 

Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, 
Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Norvegiană, Turcă, 
Cehă, Rusă

• Protecţie copii: Restricţionare acces minori
• BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
• Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil 

prin USB, Upgrade firmware online

Accesorii
• Accesorii incluse: Manual de utilizare, CD-R 

(manual de utilizare), Ghid de iniţiere rapidă, Card 
de înregistrare a produsului, Telecomandă, 2 
baterii AAA

• Manual de utilizare: Română, Germană, Franceză, 
Olandeză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză/
Norvegiană, Finlandeză, Greacă, Poloneză, 
Suedeză, Turcă, Rusă

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
• Consum de energie: 18 W
• Consum în standby: 0,3 W

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

495 x 99 x 303 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,40 kg
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

435 x 42 x 208,5 mm
• Greutate produs: 1,65 kg
•
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* Pentru upgrade în vederea accesului la YouTube, vizitaţi 
www.philips.com/support

* Adaptorul furnizat este necesar pentru toate ţările din America 
Latină, cu excepţia Braziliei.

http://www.philips.com

