
 

 

Philips 3000 series
Blu-ray lemez/DVD 
lejátszó

3D lejátszás
DivX Plus HD
BD Live

BDP3280
Fedezze fel a 3D moziélményt

Elegáns készülékünk otthonába varázsolja a mozit a Blu-ray 3D és DivX Plus HD filmek 
Full HD felbontású lejátszásával. Kényelmesen élvezheti kedvenc video- és zenefájljait 
közvetlenül USB flash meghajtóról vagy hordozható USB 2.0 merevlemezről.

Lásson többet
• Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
• DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
• Nézzen YouTube videókat közvetlenül nagy képernyős TV-n*
• 1080p, 24 kép/s moziformátum
• DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású 

képekért
• Felirat elcsúsztatása a szélesképernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
• Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban

Halljon többet
• Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

Szórakozzon többet
• USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemezes meghajtóról játszhat le videót és zenét
• BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
• Élvezze CD és DVD lemezekről származó filmjeit és zenéit
• EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez



 Blu-ray 3D lemez lejátszása

A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a 
realisztikus mozinézési élmény eléréséhez 
otthonában. A bal és a jobb szem számára 
külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD 
minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel 
jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és 
a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve 
megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full 
HD 3D élményben lehet része.

Dolby TrueHD és DTS-HD MA

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD 
a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray 
lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így amit hall, 
pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD 
Master Audio és a Dolby TrueHD tehát 
hozzájárul a nagyfelbontás nyújtotta 
élményhez.

DivX Plus HD tanúsítvány

A DivX Plus HD, azaz a legújabb DivX 
technológiának köszönhetően a nagyfelbontású 

videókat és filmeket közvetlen Internet-
hozzáférésen keresztül élvezheti Philips 
HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD 
támogatja a DivX Plus tartalmak lejátszását 
(azaz a kiváló minőségű, MKV-fájlban tárolt, 
AAC hangot használó H.264 HD 
videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a 
korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, 
max. 1080p felbontásig. A DivX Plus HD valódi 
nagyfelbontású digitális videót biztosít.

USB 2.0
Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari 
szabvány, amely perifériák számítógéphez, 
szórakoztató elektronikai, illetve mobil 
eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű 
csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 
gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-
szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az 
eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s 
adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a 
beállítások elvégzése automatikusan történik. 
USB 2.0 használatakor csak csatlakoztatnia kell 
hordozható USB eszközét vagy merevlemez-
meghajtóját, kiválasztania a kívánt filmet, zenét 
vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.

BD-Live (2.0 profil)

A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által 
biztosított teret. Blu-ray lemezlejátszójának az 
Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig 
aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új 
dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív 
letölthető tartalmak, élőben közvetített 
események, élő beszélgetések, játékok és 
online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a 
nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek 
lejátszása és a BD Live által.

1080p, 24 kép/s

Ismerje meg otthonában a valódi házimozi 
élményt a 24 képkocka/másodperces videónak 
köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen 
képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló 
atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a 
filmeknek. A Philips Blu-ray lemezlejátszók 
lehetővé teszik az Ön számára, hogy 
közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja 
meg a 24 képkocka/másodperces technológia 
élményét, a mozizáshoz megdöbbentően 
hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

DVD video-felkonvertálás

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel 
kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású 
DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. 
A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az 
„1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-
képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is 
biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. 
És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális 
kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen 
digitális HD videó vagy digitális többcsatornás 
hang hordozására az analóg jelek 
konvertálásának elkerülésével. Az eredmény 
tökéletes, teljesen zajmentes kép- és 
hangminőség.
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Kép/Kijelző
• Képformátum: 21:9, 16:9, 4:3
• Kép javítása: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás
• D/A átalakító: 12 bit/148 MHz
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-ROM, BD-

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

• Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, MKV, 
H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD

• Lemezlejátszási módok: Normál lejátszás, Szünet, 
Keresés előre/visszafelé, Lassítás előre, lejátszás 
folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemez menü, 
Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállás

• Videobővítés: Deep Color, x.v.Color, video-
felkonvertálás, Progresszív pásztázás

• BD-régiókód: B
• DVD régiókód: 2

Hangzás
• Hangrendszer: DTS-HD Master Audio, Dolby 

True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
• Jel-zaj arány: 105 dB
• Dinamikatartomány (1 kHz): 92 dB
• Frekvenciaátvitel: (20 kHz) ±0.5 dB (Max./Min. 2 cs, 

DVD) Hz
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-

CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
• Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, AAC 

(többcsatornás), MP3, PCM, WMA

Digitális fényképlejátszás
• Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, CD-

R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás, 

Nagyítás, Diabemutató MP3 lejátszással

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Digitális 

koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) 
kimenet, Analóg bal/jobb audiokimenet, Ethernet

• Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0
• Hálózati csatlakozás: WiFi-Ready (802,11 g/n)*

Kényelem
• EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti 

üzemmód egyetlen gombnyomásra
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, 

francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, 
lengyel, svéd, norvég, török, cseh, orosz

• Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
• BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
• Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető 

firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Felhasználói kézikönyv, CD-

R (Felhasználói kézikönyv), Rövid üzembe helyezési 
útmutató, Termékregisztrációs kártya, Távvezérlő, 
2 db AAA elem

• Felhasználói kézikönyv: angol, német, francia, 
holland, spanyol, olasz, portugál, dán/norvég, finn, 
görög, lengyel, svéd, török, orosz

Tápellátás
• Tápegység: 220 - 230 V, 50 Hz
• Áramfogyasztás: 18 W
• Készenléti fogyasztás: 0,3 W

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

495 x 99 x 303 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 2,40 kg
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 42 x 208,5 mm
• Termék tömege: 1,65 kg
•
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* A YouTube eléréséhez végezze el a frissítést a www.philips.com/
support oldalon

* A tartozék adapter minden latin-amerikai országban szükséges, 
Brazília kivételével.

http://www.philips.com

