Softwaregeschiedenis (BDP3200)
Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:
OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn
opgenomen.

Met de nieuwste software worden de volgende problemen verholpen:
Als uw apparaat de onderstaande softwareversie en een vergelijkbaar serienummer heeft:
-

Systeemsoftwareversie 1.73 of lager
Serienummer GS1Axxxxxxxxxx of VB1Axxxxxxxxxx

Systeemsoftwareversie: 1.73



Verbeterde prestaties van Wi-Fi-installatie.
Voldoet aan nieuw voorschrift van AACS (Advanced Access Content System) door implementatie
van de Cinavia-technologie voor inhoudsbeveiliging van Verance. Met deze implementatie van de
Cinavia-beveiliging kunnen op de speler geen onbevoegd gemaakte kopieën van discs meer
worden afgespeeld. Ga voor meer informatie over de Cinavia-beveiligingstechnologie naar het
Cinavia Online Consumer Information Center (http://www.cinavia.com).

Systeemsoftwareversie: 1.72



Verbeterde uitvoer van de afstandsbediening voor de cijfers "0" en "1" bij typen in onlineservices.
Picasa-onlineservice is ingeschakeld.

Systeemsoftwareversie: 1.66


YouTube-functie ingeschakeld en verbeterde afspeelbaarheid.

Systeemsoftwareversie: v1.63


Eerste versie.

Als uw apparaat de onderstaande softwareversie en een vergelijkbaar serienummer heeft:
-

Systeemsoftwareversie 2.46 of lager
Serienummer GS1Bxxxxxxxxxx of GS2Axxxxxxxxxx of VB1Bxxxxxxxxxx of
VB1Cxxxxxxxxxx

Systeemsoftwareversie: 2.46



Verance 1.5-verificatie.
Oplossing van het probleem dat optreedt wanneer u overschakelt van het afspelen van CD/MP3
naar YouTube.

Systeemsoftwareversie: 2.44


Verbeter prestaties van het product.

Systeemsoftwareversie: 2.38


Verbeterde prestaties van Wi-Fi-installatie.




Probleem met MKV-schermformaat is opgelost: 4:3/16:9 wordt normaal weergegeven.
Voldoet aan nieuw voorschrift van AACS (Advanced Access Content System) door implementatie
van de Cinavia-technologie voor inhoudsbeveiliging van Verance. Met deze implementatie van de
Cinavia-beveiliging kunnen op de speler geen onbevoegd gemaakte kopieën van discs meer
worden afgespeeld. Ga voor meer informatie over de Cinavia-beveiligingstechnologie naar het
Cinavia Online Consumer Information Center (http://www.cinavia.com).

Systeemsoftwareversie 2.33



"Downmix-modus" is toegevoegd.
Problemen met het lezen van de Blu-ray Disc "Fright Night" zijn opgelost.

Systeemsoftwareversie: 2.22



Verbetering in de Spaanse vertaling.
Fout op het voorste display van de speler verbeterd.

Systeemsoftwareversie: 2.09


Eerste versie.

Als uw apparaat de onderstaande softwareversie en een vergelijkbaar serienummer heeft:
-

Systeemsoftwareversie 1.75 of lager
Serienummer KXxxxxxxxxx of SMxxxxxxxxxx

Systeemsoftwareversie 1.75



Verance-update.
Verbeterde afspeelbaarheid van speciale muziek-CD's.

Systeemsoftwareversie 1.74



Verbeter de bereikbaarheid van YouTube en afspelen van YouTube.
Voldoet aan nieuw voorschrift van AACS (Advanced Access Content System) door implementatie
van de Cinavia-technologie voor inhoudsbeveiliging van Verance. Met deze implementatie van de
Cinavia-beveiliging kunnen op de speler geen onbevoegd gemaakte kopieën van discs meer
worden afgespeeld. Ga voor meer informatie over de Cinavia-beveiligingstechnologie naar het
Cinavia Online Consumer Information Center (http://www.cinavia.com).

Systeemsoftwareversie 1.73



Verbeterde toegang tot en afspeelbaarheid van YouTube.
Problemen met het lezen van “Harry Potter Deathly Hallows Part 2” zijn opgelost.

Systeemsoftwareversie: 1.67


Verbeterde afspeelbaarheid van .mkv-bestanden.

Systeemsoftwareversie: 1.63


Met deze software-upgrade kunt u de YouTube-functie inschakelen op uw speler.

Systeemsoftwareversie: v1.53


Eerste versie.

