
 

 

Philips 3000 series
Blu-ray lemez/DVD 
lejátszó

DivX Plus HD
WiFi-Ready BD Live

BDP3300
Kapja meg a Blu-ray moziélményt 

otthonában
Az elegáns Philips BDP3300 Blu-ray/DVD lejátszó Blu-rayjel és DivX Plus HD-vel 
otthonába hozza a teljes HD moziélményt. Élvezze kedvenc videóit és zeneszámait 
közvetlenül USB flash meghajtóról vagy egy USB 2.0 Media Link merevlemezről.

Lásson többet
• DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
• Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
• Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése

Halljon többet
• Dolby TrueHD a nagy hűségű hangzásért
• Dolby Digital DTS2.0 a felejthetetlen filmélmény érdekében

Szórakozzon többet
• Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
• WiFi-n Ready* a gyorsabb, hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
• USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemezes meghajtóról játszhat le videót és zenét



 Blu-ray lemez lejátszása

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású 
adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes 
nagyfelbontású) képek hordozására. A 
jelenetek a kibontakozó részletekkel életre 
kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek 
pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen 
kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít 
- hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi 
legyen. A nagy tárolókapacitás számos 
interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget 
kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás 
közben, a felugró menük és egyéb funkciók új 
dimenziót nyitnak az otthoni 
szórakoztatórendszerek világában.

DivX Plus HD tanúsítvány

A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX 
Plus HD funkciójának, 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 tartalom lejátszását 
(azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban 
tárolt, AAC hangot használó H.264 HD 
videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a 
korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, 
max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi 
nagyfelbontású digitális videóért.

Dolby TrueHD

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja 
Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így amit hall, 
pontosan az alkotók szándéka. A Dolby 
TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által 
nyújtott élményt.

Dolby Digital DTS2.0
Dolby Digital DTS2.0 a felejthetetlen 
filmélmény érdekében

WiFi-n Ready

WiFi-n Ready* a gyorsabb, hatékonyabb 
vezeték nélküli teljesítményhez

A YouTube és a Picasa elérése

Nézze meg a YouTube videókat és a Picasa 
fényképeket a TV-készüléken most. Élvezze az 
online videók hatalmas gyűjteményét nagyobb 

képernyőn, a számítógép bekapcsolása nélkül. 
Egyszerűen csatlakoztassa Blu-ray lejátszóját 
vagy házimozirendszerét az Internetre, Wi-Fi-n 
keresztül vezeték nélkül, vagy kábellel a LAN 
csatlakozóhoz - majd dőljön hátra, és élvezze a 
YouTube és a Picasa legjavát.

MyRemote alkalmazás

A Philips MyRemote alkalmazással iPhone, iPod 
Touch vagy Android okostelefon készülékével 
vezérelheti a hálózatba kapcsolt Philips AV 
készülékeket. Az alkalmazás automatikusan 
felismeri az otthoni Wi-Fi hálózatához 
csatlakoztatott* Philips Blu-ray lejátszóját, 
házimoziját vagy Streamium audiorendszerét, 
és lehetővé teszi a készülékek azonnali 
vezérlését otthonából bárhonnan. Ha pedig 
egynél több, hálózatba kapcsolt Philips AV 
termékkel rendelkezik, az alkalmazással 
egyikről a másikra kapcsolhat, és külön-külön 
vezérelheti őket. Ezt az ingyenes alkalmazást a 
Philips fejlesztette ki.

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.
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Blu-ray lemez/DVD lejátszó
DivX Plus HD WiFi-Ready BD Live
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* A Philips WUB1110 Wi-Fi USB adapter szükséges (külön kapható)
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