
 

 

Philips 3000 series
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

DivX Plus HD
Podpora za Wi-Fi
BD-Live

BDP3300
Doma si privoščite kinematografske 

užitke v formatu Blu-ray
Z elegantnim predvajalnikom Blu-ray/DVD Philips BDP3300 lahko doma uživate v izjemni kakovost 

filmov visoke ločljivosti Blu-ray in DivX Plus HD. Videoposnetke in glasbene datoteke prek povezave 

USB 2.0 Media Link predvajajte neposredno iz pomnilnikov USB ali prenosnih trdih diskov.

Oglejte si več
• Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
• Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
• Enostavno dostopajte do najljubših videoposnetkov YouTube in fotografij Picasa

Slišite več
• Dolby TrueHD za izjemno pristen zvok
• Dolby Digital DTS2.0 za vrhunsko doživetje filma

Doživite več
• Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
• Podpora za WiFi-n* za hitrejše in zmogljivejše brezžično delovanje
• Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega 

diska



 Predvajanje plošč Blu-ray

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki 
ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 
x 1080. Prizori so izredno realistični in 
podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno 
čiste. Blu-ray omogoča predvajanje 
nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je 
neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč 
Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi 
številne interaktivne možnosti. Nemoteno 
krmarjenje med predvajanjem in druge 
zanimive funkcije, kot so pojavni meniji, 
odpirajo povsem nove možnosti na področju 
domačega razvedrila.

Certifikat DivX Plus HD

DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD 
nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste 
lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti 
in filmih iz spleta neposredno na televizorju 
Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. 
DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX 
Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z 
izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku 
datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše 
različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 
1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni 
video prave visoke ločljivosti.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši zvok s 
plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim 
zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, 
zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili 
ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v 
visoki ločljivosti.

Dolby Digital DTS2.0
Dolby Digital DTS2.0 za vrhunsko doživetje 
filma

Podpora za WiFi-n

Podpora za WiFi-n* za hitrejše in zmogljivejše 
brezžično delovanje

Dostop do strani YouTube in Picasa

Videoposnetke YouTube in fotografije Picasa si 
oglejte na televizorju. Na velikem zaslonu 
uživajte v veliki izbiri spletnih videoposnetkov 

brez uporabe računalnika. S predvajalnikom 
Blu-ray ali sistemom za domači kino 
vzpostavite internetno povezavo prek 
brezžičnega vmesnika Wi-Fi ali kabelskega 
priključka LAN – nato pa se sprostite in 
uživajte v najboljših vsebinah YouTube in 
Picasa.

Aplikacija MyRemote

S Philipsovo aplikacijo MyRemote lahko 
iPhone, iPod Touch ali pametni telefon 
Android spremenite v daljinski upravljalnik za 
AV-naprave Philips, ki so povezane v omrežje. 
Aplikacija samodejno prepozna vaš* 
predvajalnik Philips Blu-ray, sistem za domači 
kino ali zvočni sistem Streamium v domačem 
omrežju Wi-Fi. Tako lahko naprave upravljate 
kjerkoli v stanovanju. Če imate v omrežju več 
AV-naprav Philipsov, lahko z aplikacijo 
preklapljate med njimi in upravljate vsako 
posebej. To brezplačno aplikacijo je razvilo 
podjetje Philips.

USB 2.0
Univerzalno zaporedno vodilo ali USB je 
industrijski standard, ki omogoča hitro in 
enostavno povezavo zunanjih naprav z 
računalnikom, zabavno elektroniko in 
mobilnimi napravami. USB 2.0 zagotavlja boljše 
in hitrejše delovanje – je do 40-krat hitrejši kot 
USB 1.0 in ga odlikuje hitrost prenosa 
podatkov 480 Mb/s v primerjavi s prvotno 
hitrostjo 12 Mb/s. Ko napravo vključite, se 
konfiguracija opravi samodejno. Prek USB 2.0 
lahko enostavno povežete prenosne naprave 
USB ali trde diske, izberete film, glasbo ali 
fotografije in začnete s predvajanjem.
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Nastavki
• Združljiva dodatna oprema: USB-vmesnik 

WUB1110 za brezžično povezavo
• Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R 

(uporabniški priročnik), registracijska kartica 
izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski 
upravljalnik

Predvajanje zvočnih posnetkov
• Format stiskanja: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Predvajanje fotografije
• Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, 

Povečava

Predvajanje videa
• Regijska koda BD-ja: B
• Regijska koda DVD-ja: 2
• Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4, XviD
• Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni 

plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s 
predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, 
Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, 
Povečava

• Izboljšave videa: Progresivni izris, Višanje ločljivosti 
videa, Deep Color, x.v. Color

Oblika zapisa datoteke
• Zvok: aac, mka, mp3, wma
• Slika: GIF, JPEG, JPG
• Videoposnetek: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, 

mpg

Optični mediji za predvajanje
• Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Povezljivost
• Sprednji priključki: USB 2.0/reža za ključ Wi-Fi
• Omrežne povezave: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
• Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/

D, izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni 

koaksialni izhod, Ethernet, Izhod HDMI
• Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z 

DLNA 1.5

Priročnost
• BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 

GB)
• Otroška zaščita: Starševski nadzor
• EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s 

podporo za podnapise, Predvajanje z enim 
dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, 
Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika

• Nadgradljiva vdelana programska oprema: 
Nadgradnja vdelane programske opreme prek 
vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane 
programske opreme

• Jeziki prikaza na zaslonu: Češčina, Danščina, 
Nizozemščina, Slovenščina, Finščina, Francoščina, 
Nemščina, Italijanščina, Norveščina, Poljščina, 
Portugalščina, Španščina, Švedščina, Turščina

Dimenzije
• Izdelek (Š x V x G): 435 x 38 x 212 mm
• Teža izdelka: 1,37 kg
• Embalaža (Š x V x G): 495 x 87 x 300 mm
• Teža vključno z embalažo: 2,16 kg

Slika/zaslon
• Razmerje stranic: 4:3, 16:9, 21:9
• Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz
• Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 

1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Napajanje
• Poraba energije: 12 W
• Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,25 W

Zvok
• Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
• Dinamični razpon (1 kHz): =80 dB
• Frekvenčni odziv: (20 kHz) ± 0,5 dB (največ/

najmanj 2 kanala, DVD) Hz
• Razmerje signal/šum: 80 dB
• Izboljšava zvoka: nočni način
• Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izhod
•
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* Potreben je Philipsov vmesnik Wi-Fi USB WUB1110 (naprodaj 
ločeno)
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