
 

 

Philips
Blu-ray-/DVD-spiller

3D Blu-ray-plateavspilling
DivX Plus HD
USB 2.0-mediekobling

BDP3290B
Allsidig Blu-ray-spiller

som tar liten plass og kan plasseres flere steder
Med Blu-ray-spilleren fra Philips ser filmene bedre ut enn noen gang. Du får utrolig skarpe 
bilder i Full HD 1080p fra Blu-ray-plater, og DVD-oppskaleringen gir deg videokvalitet 
som nesten er som å se HD.

Allsidig plassering
• Kan plasseres på en bordflate eller monteres på veggen
• Vertikal plassering for estetiske, plassbesparende spillere

Se mer
• Blu-ray-3D-plateavspilling for en full HD 3D-opplevelse hjemme
• DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
• DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder
• Full HD 1080p for knivskarpe bilder

Finn frem mer
• Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
• USB 2.0 spiller av video/musikk fra USB-flashstasjonen/harddiskstasjonen
• EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll

Hør mer
• Dolby TrueHD for Hi-Fi-lyd
• DTS2.0 digital utgang



 Nyt filmer og musikk

Nyt alle filmene og all musikken fra CD og 
DVD

Blu-ray-3D-plateavspilling

Full HD 3D gir illusjonen av dybde slik at du får 
en bedre og mer realistisk kinoopplevelse 
hjemme. Forskjellige bilder for venstre og 
høyre spilles inn i full HD-kvalitet med 
1920 x 1080 og spilles av vekselvis på skjermen 
med høy hastighet. Ved å se på disse bildene 
med spesielle briller som er tidsinnstilt slik at 
de åpner og lukker venstre og høyre linse 
synkront med de vekslende bildene, får du en 
full HD 3D-opplevelse.

DivX Plus HD-sertifisert

DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller 
DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-
teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og 
filmer fra Internett direkte på Philips-HDTVen 
eller på PCen. DivX Plus HD støtter avspilling 
av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med 
høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og 
dessuten også tidligere versjoner av DivX-

video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital 
video i ekte HD.

Full HD 1080p

Blu-ray-plater har kapasitet til å inneholde 
høydefinisjonsdata, sammen med bilder i 
oppløsningen 1920 x 1080 som definerer 
bilder i full HD. Dette kan bare bety at du får 
den beste TV-bildekvaliteten som er 
tilgjengelig i dag – så forbered øynene dine på 
en fest.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-
ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke 
skjelnes fra masterlyden fra studioet. Du hører 
det produsenten vil at du skal høre. Dolby 
TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen 
komplett.

DVD-videooppskalering

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er 
krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon 
kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. 
Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro 

bilder. Progressive Scan (representert med "p" 
i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er 
vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig 
skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en 
direkte digital forbindelse som kan føre 
ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital 
flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge 
signaler. Dette gir perfekt bilde- og lydkvalitet, 
fullstendig fri for støy.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere enheter 
med én fjernkontroll, for eksempel DVD-
spillere, Blu-ray-spillere, Soundbar-høyttalere, 
hjemmekinoanlegg, TV-er osv. Den bruker en 
HDMI CEC-protokoll som er bransjestandard, 
til å dele funksjonalitet mellom enheter ved 
hjelp av HDMI-kabelen. Med ett knappetrykk 
kan du styre alt tilkoblet HDMI CEC-aktivert 
utstyr samtidig. Funksjoner som standby og 
avspilling kan nå utføres på en svært enkel 
måte.

USB 2.0
USB (Universal Serial Bus) er en 
bransjestandard som sikrer at utstyr enkelt kan 
kobles med høy hastighet til PCer, 
forbrukerelektronikk og bærbare produkter. 
USB 2.0 gir bedre og raskere ytelse – opptil 
40 ganger raskere enn USB 1.0 og med en 
dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps 
fra den opprinnelige på 12 Mbps. Når den er 
tilkoblet, konfigureres alt automatisk. Du kan 
enkelt koble USB 2.0 til dine bærbare USB-
enheter eller harddiskstasjoner, velge filmen, 
musikken eller bildet og spille i vei.
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Bilde/skjerm
• Sideforhold: 16:9, 21:9, 4:3
• Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Progressive scan, Videooppskalering

Lyd
• Lydforbedring: Nattmodus
• Lydsystem: Dolby Digital Plus, Dolby True HD, 

DTS 2.0 + digital utgang

Videoavspilling
• Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG2, MPEG4 (AVC), MPEG1
• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, 

Platemeny, Pause, Gjenta, Fortsett avspilling fra 
stopp, Søk forover/bakover, Hopp over, Sakte 
forover, Standard avspilling, Zoom

• Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, 
Videooppskalering, x.v. Color

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, 

WMA

Stillbildevisning
• Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Bildeforbedring: Snu, Lysbildefremvisning med 

musikkavspilling, Zoom

Filformat
• Lyd: aac, mka, MP3, wma
• Bilde: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optiske avspillingsmedier
• Plater som kan spilles: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Tilkoblingsmuligheter
• Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0
• Tilkoblinger bak: Ethernet, HDMI-utgang

Anvendelighet
• Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-format med støtte for 

teksting, Ettrykks avspilling, Ettrykks standby, 
Fjernkontrollgjennomgang

• Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes 
via USB, Elektronisk fastvareoppgradering

Utforming
• Kan monteres på vegg

Drift
• Strømforsyning: 50/60 Hz, 110–240 V
• Effektforbruk: < 10 W
• Effektforbruk i standby: < 0,5 W

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: 2 x AAA-batterier, CD-R 

(brukerhåndbok), Produktregistreringskort, 
Hurtigstartveiledning, Fjernkontroll, AC/DC-
adapter, Nettledning

• Veggmonteringsplate

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 21 x 5,25 x 21 cm
• Vekt: 0,745 kg

Mål, emballasje
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjemål (B x H x D): 28,5 x 9 x 25 cm
• Bruttovekt: 1,354 kg
• Nettovekt: 1,049 kg
• Taravekt: 0,305 kg
• EAN: 48 95185 62330 6
• Emballasjetype: Kartong
• Type hylleplassering: Liggende

Ytre eske
• Antall kundepakker: 1
• Yttereske (L x B x H): 28,5 x 25 x 9 cm
• Bruttovekt: 1,354 kg
• Taravekt: 0,305 kg
• EAN: 48 95185 62330 6
• Nettovekt: 1,049 kg
•
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