
 

 

Philips 3000 series
Blu-ray/DVD плейър

DivX Plus HD
Готов за Wi-Fi
BD-Live

BDP3305
Наслаждавайте се на Blu-ray с кинематографично 
качество у дома

Пренесете магията на киното у дома с пълна висока детайлност, с Blu-ray и DivX Plus HD на този 

елегантен плейър. Наслаждавайте се удобно на любимите си видео и музикални файлове 

директно от USB флаш устройства или портативни твърди дискове с USB 2.0 Media Link.

Виждате повече
• Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
• Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
• Гледайте с лекота любимите си видеоклипове в YouTube и снимки в Picasa

Чувате повече
• Dolby TrueHD за звук с висока вярност
• Dolby Digital DTS2.0 за върховно филмово изживяване

Забавлявате се повече
• Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
• Готов за WiFi-n* за по-бърза и по-обхватна безжична производителност
• USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск



 Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока 
разделителна способност, заедно с картини 
с разделителна способност 1920 x 1080, с 
която се характеризират изображенията с 
висока детайлност. Сцените сякаш 
оживяват, когато детайлите изпъкват срещу 
вас, движенията стават гладки, а 
изображенията придобиват кристална 
яснота. Blu-ray осигурява и некомпресиран 
обемен звук и така възприемането на аудио 
става невероятно реалистично. Големият 
обем за съхраняване на Blu-ray дисковете 
позволява и вграждане на цял куп 
интерактивни възможности. 
Безпроблемното придвижване по време на 
възпроизвеждане и останалите 
забележителни функции, като изскачащи 
менюта, внасят едно съвсем ново 
измерение в домашните развлечения.

Сертифициран за DivX Plus HD

DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD 
плейър предлага последните новости в 
технологията DivX, за да ви даде 
възможност да гледате видеоклипове и 
филми с висока детайлност от интернет 
директно на Philips HDTV или на компютър. 
DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане 
на DivX Plus съдържание (H.264 видео с 
висока детайлност и висококачествено 
AAC аудио в MKV файлов контейнер), като 
в същото време поддържа и предишни 
версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus 

HD за цифрово видео с истинска висока 
детайлност.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD осигурява най-качествения 
звук от вашите Blu-ray дискове. 
Възпроизвежданото аудио практически не 
се отличава от студийния мастъринг, така че 
чувате точно това, което авторите са искали 
да чуете. Dolby TrueHD допълва 
цялостното ви развлечение с висока 
разделителна способност.

Dolby Digital DTS2.0
Dolby Digital DTS2.0 за върховно филмово 
изживяване

Готов за WiFi-n

Готов за WiFi-n* за по-бърза и по-обхватна 
безжична производителност

Влизайте в YouTube и Picasa

Гледайте видеоклипове от YouTube и 
снимки от Picasa на вашия телевизор, сега. 
Забавлявайте се с огромната колекция от 

онлайн видеоклипове на по-голям екран, 
без изобщо да включвате компютъра. 
Просто се уверете, че вашият Blu-ray плейър 
или система за домашно кино са свързани с 
интернет - безжично чрез Wi-Fi или с кабел, 
включен в съединителя за локална мрежа - 
след което се отпуснете и се наслаждавайте 
на най-доброто от YouTube и Picasa.

Приложение MyRemote

Приложението MyRemote на Philips ви 
позволява да използвате вашия iPhone, iPod 
Touch или смартфон с Android като 
дистанционно за управление на вашите 
мрежови AV продукти Philips. 
Приложението автоматично разпознава* 
свързаните към домашната Wi-Fi мрежа Blu-
ray плейър, система за домашно кино или 
аудио система Streamium на Philips, за да 
можете мигновено да управлявате 
устройствата навсякъде у дома. А ако имате 
няколко мрежови AV продукта Philips, с 
това приложение можете да превключвате 
между тях и да управлявате всеки продукт 
поотделно. Това безплатно приложение е 
създадено ексклузивно от Philips.

USB 2.0
Универсалната серийна шина, или USB, е 
отраслов стандарт, позволяващ лесно 
свързване на периферни устройства към 
компютри, потребителска електроника и 
мобилни устройства. USB 2.0 осигурява по-
добра и по-бърза връзка - до 40 пъти по-
бърза от USB 1.0 и със скорост на пренос на 
данните до 480 Mbps, в сравнение с 
първоначалните 12 Mbps. При включване на 
устройство, всичко се конфигурира 
автоматично. С USB 2.0 просто включете 
вашите преносими USB устройства или USB 
твърд диск, изберете филма, музиката или 
снимките и ги пуснете.
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Аксесоари
• Съвместими аксесоари: Адаптер WUB1110 Wi-

Fi USB
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 

CD-R (Ръководство за потребителя), HDMI 
кабел, Карта за регистриране на продукта, 
Ръководство за бърз старт, Дистанционно 
управление

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC, MP3, PCM, 

WAV, WMA

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Мащабиране

Възпроизвеждане на видео
• BD регионален код: B
• DVD регионален код: 2
• Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, 

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Дисково меню, Пауза, 
Повторение, Подновяване след стоп, Търсене 
напред/назад, Пропускане, Бавно напред, 
Стандартно възпроизвеждане, Мащабиране

• Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео, Deep Color, x.v. 
Color

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Снимки: GIF, JPEG, JPG
• Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD 

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

Възможности за свързване
• Предни изводи за свързване: Слот за USB 2.0/

Wi-Fi адаптер
• Мрежови връзки: Готов за Wi-Fi (802.11 g/n)*
• Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/
десен, Изход за композитно видео (CVBS), 
Цифров коаксиален изход, Ethernet, HDMI 

изход
• PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 

1.5

Удобство
• BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
• Защита за деца: Родителски контрол
• EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри 
за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа

• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на 
фърмуер онлайн

• Езици на екранното меню: чешки, датски, 
холандски, български, фински, френски, немски, 
италиански, норвежки, Полиране, португалски, 
испански, шведски, турски

Размери
• Продукт (Ш x В x Д): 435 x 38 x 212 мм
• Тегло на изделието: 1,37 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 495 x 87 x 300 мм
• Тегло вкл. опаковката: 2,16 кг

Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 4:3, 

16:9, 21:9
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 

148 MHz
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Power
• Потребявана електроенергия: 12 W
• Електрозахранване: 230-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: 0,25 W

Звук
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 

192 kHz
• Динамичен обхват (1 kHz): 92 dB
• Честотен обхват: (20 kHz) ±0,5 dB (макс./мин. 2-
кан., DVD) Hz

• Съотношение сигнал/шум: 105 dB
• Подобрение на звука: Нощен режим
• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход
•
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* Изисква се Wi-Fi USB адаптер WUB1110 на Philips (продава се 
отделно)

http://www.philips.com

