
 

 

„Philips“ 3000 series
„Blu-ray“ diskų / DVD 
grotuvas

DivX Plus HD
WiFi-Ready
„BD-Live“

BDP3300
Pajauskite kino potyrį su 

„Blu-ray" savo namuose
Atneškite kino magijos į savo namus žiūrėdami didelės raiškos „Blu-ray“ ir „DivX Plus HD“ formato 

vaizdo įrašus per šį elegantišką „Philips Blu-ray“ DVD grotuvą BDP3300. Mėgaukitės savo 

mėgstamiausiais vaizdo ir muzikos įrašais tiesiai iš USB atmintinės arba nešiojamo standžiojo disko su 

„USB 2.0 Media Link“.

Žr. daugiau
• „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
• „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
• Lengvai pasiekite savo mėgstamus „YouTube“ vaizdo įrašus ir „Picasa“ nuotraukas*

Išgirskite daugiau
• „Dolby TrueHD“ aukštos kokybės garsui
• „Dolby Digital“ DTS2.0 puikiai filmo žiūrėjimo patirčiai

Pasinerkite giliau
• Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
• „WiFi-n Ready“* užtikrins greitesnį, didesnio diapazono belaidį veikimą
• USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės



 „Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės 
raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 
1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full 
HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški 
kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas 
nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia 
galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio 
garso kokybe – pojūčiai taps neįtikėtinai 
realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia 
galimybę naudotis integruotomis 
interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas 
atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos 
funkcijos, pavyzdžiui, iškylantieji meniu, suteikia 
naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.

„DivX Plus HD Certified“

„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ 
grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia 
„DivX“ technologija, suteikianti galimybę 
mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš 
interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar 
kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX 
Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su 
aukštos kokybės AAC garsu MKV failo 
sudėtiniame rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes 
„DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX 
Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„Dolby TrueHD“

„Dolby TrueHD“ perteikia geriausią garsą iš 
jūsų „Blu-ray“ diskų. Garso atkūrimas yra 
virtualiai neatskiriamas iš pagrindinės studijos, 
todėl girdite tai, ką kompozitorius ir norėjo, 
kad išgirstumėte. „Dolby TrueHD“ papildo 
jūsų aukštos raiškos pramogų patirtį.

„Dolby Digital“ DTS2.0
„Dolby Digital“ DTS2.0 puikiai filmo žiūrėjimo 
patirčiai

„WiFi-n Ready“

„WiFi-n Ready“* užtikrins greitesnį, didesnio 
diapazono belaidį veikimą

Pasiekite „YouTube“ ir „Picasa“

Perkelkite „YouTube“ vaizdo įrašus ir „Picasa“ 
nuotraukas į savo televizorių. Mėgaukitės 
didžiule interneto vaizdo įrašų kolekcija 

didesniame ekrane net neįjungę kompiuterio. 
Paprasčiausiai įsitikinkite, kad jūsų „Blu-ray“ 
leistuvas arba namų kino sistema prijungta prie 
interneto belaidžiu „Wi-Fi“ ryšiu arba laidu 
prie LAN jungties, tada patogiai įsitaisykite ir 
mėgaukitės geriausiais „YouTube“ ir „Picasa“ 
vaizdais.

„MyRemote“ programa

„Philips MyRemote“ programa leidžia naudoti 
„iPhone“, „iPod Touch“ ar „Android“ išmanųjį 
telefoną kaip nuotolinio valdymo pultą, valdantį 
jūsų „Philips“ tinklo AV produktus. Programa 
automatiškai atpažįsta jūsų* „Philips“ „Blu-ray“ 
grotuvą, namų kino teatrą ar „Streamium“ 
garso sistemą, sujungtą su jūsų namų „Wi-Fi“ 
tinklu, ir jūs galite valdyti prietaisus iš bet 
kurios namų vietos. O jei turite daugiau nei 
vieną „Philips“ tinklo AV produktą, programa 
leis perjungti jas ir valdyti kiekvieną jų atskirai. 
Ši nemokama programa buvo išskirtinai 
sukurta „Philips“.

USB 2.0
„Universal Serial Bus“ (USB) yra gamyklinis 
standartas, naudojamas greitam ir lengvam 
jungimuisi su kompiuteriu, periferiniais, 
mobilias ir elektroniniais įrenginiais. USB 2.0 
jungtis suteikia geresnę ir greitesnę kokybę - iki 
40 kartų greičiau nei USB 1.0, duomenų 
perdavimo sparta padidėja nuo 12 Mbps iki 480 
Mbps. Įjungus, atliekama automatinė 
konfigūracija. Visa, ką jums reikia padaryti su 
USB 2.0 jungtimi, tai įjungti savo USB nešiojamą 
prietaisą ar standžiojo disko tvarkyklę, 
pasirinkti filmą, muziką ar nuotraukas ir leisti 
juos.
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Priedai
• Suderinami priedai: WUB1110 Wi-Fi USB 

adapteris
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R /

naudotojo vadovas, Prekės registracijos kortelė, 
Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: AAC, MP3, PCM, WAV, 

WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas
• BD regiono kodas: B
• DVD regiono kodas: 2
• Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, 

Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą 
nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, 
Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdidinimas

• Vaizdo patobulinimas: Progresinis skenavimas, 
Vaizdo įrašo pagerinimas, „Deep Colour” funkcija, 
„x.v. Color“

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
• Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, m2ts, MKV, mp4, 

MPEG, mpg

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, 

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

Prijungimo galimybė
• Priekinės jungtys: USB 2.0 / „Wi-Fi“ rakto lizdas
• Tinklo jungtys: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
• Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji 

išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), 
Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Eternetas, HDMI 

išvestis
• Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5

Patogumas
• „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinės)
• Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
• „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų 

palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo 
režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo 
pultas - „Passthrough“

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Ekrano meniu kalbos: čekų, danų, olandų, lietuvių, 
suomių, prancūzų, vokiečių, italų, norvegų, lenkų, 
portugalų, ispanų, švedų, turkų

Matmenys
• Produktas (P x A x G): 435 x 38 x 212 mm
• Gaminio svoris: 1,37 kg
• Pakuotė (P x A x G): 495 x 87 x 300 mm
• Svoris su pakuote: 2,16 kg

Vaizdas / ekranas
• Kraštinių santykis: 4:3, 16:9, 21:9
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 12 W
• Maitinimo šaltinis: 220-230V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: 0,25 W

Garsas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
• Dinaminis diapazonas (1kHz): =80 dB
• Dažninė charakteristika: (20kHz) ±0.5dB (Max./

Min. 2ch, DVD) Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: 80 dB
• Garsumo gerinimas: Nakties režimas
• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital 

Plus“, „Dolby True HD“, DTS 2.0 + skaitmeninė 
išvestis

•
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* Reikalingas „Philips“ „Wi-Fi“ USB adapteris WUB1110 (parduodama 
atskirai)

http://www.philips.com

