
 

 

Philips 3000 series
Blu-ray lemez/DVD 
lejátszó

3D lejátszás
WiFi-Ready BD Live

BDP3380
Fedezze fel a 3D moziélményt

Az elegáns Philips BDP3380 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
• Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
• DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
• Kedvenc YouTube videóinak és Picasa fényképeinek egyszerű elérése

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

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



 Blu-ray 3D lemez lejátszása

A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a 
realisztikus mozinézési élmény eléréséhez 
otthonában. A bal és a jobb szem számára 
külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD 
minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel 
jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és 
a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve 
megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full 
HD 3D élményben lehet része.

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

SimplyShare

A Philips SimplyShare* segítségével könnyedén 
áttöltheti zenéjét, videóit és fotóit táblagépről, 
okostelefonról és számítógépről a 
házimozirendszerére és Blu-ray lejátszójára. 
Szórakoztató tartalmakat streamelhet a DLNA 
tanúsítvánnyal rendelkező készülékeiről, vagy 
használhatja a távvezérlőt a médiafájlok 

számítógépről való streameléséhez. A 
tökéletes vezeték nélküli élmény érdekében 
telepítse a SimplyShare alkalmazást a 
táblagépére/okostelefonjára. Most már 
felhőtlenül élvezheti bármelyik szórakoztatási 
formát.

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.
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Fénypontok
Blu-ray lemez/DVD lejátszó
3D lejátszás WiFi-Ready BD Live
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* A Philips WUB1110 Wi-Fi USB adapter szükséges (külön kapható)
* A SimplyShare használatához kérjük, látogasson el a 

www.philips.com/Support weboldalra
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