
 

 

Philips 3000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray/
DVD

Odtwarzanie 3D
DivX Plus HD
BD-Live

BDP3480
Odkrywaj kinowy obraz 3D

Dzięki technologii Blu-ray 3D
Magia filmów w pełnym standardzie HD może zagościć w Twoim domu — ten elegancki odtwarzacz 

umożliwia odtwarzanie płyt Blu-ray 3D i filmów DivX Plus HD. Usiądź wygodnie i ciesz się ulubionymi 

filmami i utworami muzycznymi odtwarzanymi bezpośrednio z pamięci flash USB lub przenośnych 

dysków twardych wyposażonych w złącze USB 2.0.

Zobacz więcej
• Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
• Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
• Łatwy dostęp do ulubionych filmów w serwisie YouTube i zdjęć w serwisie Picasa

Usłysz więcej
• Dźwięk Dolby Digital DTS 2.0 zapewnia niesamowite filmowe wrażenia
• Dolby TrueHD zapewnia doskonałą jakość dźwięku

Przeżyj więcej
• Funkcja SimplyShare umożliwia bezprzewodowy dostęp do świata rozrywki i strumieniowe 

przesyłanie materiałów
• Zmień swój smartfon w pilota do urządzeń audio-wideo firmy Philips
• Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardych USB



 Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D

Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie 
głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze 
lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, 
w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla 
lewego i prawego oka są rejestrowane w 
jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane 
naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. 
Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki 
zastosowaniu specjalnych okularów, 
zasłaniających prawe i lewe oko w 
synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

Certyfikat DivX Plus HD

Format DivX Plus HD, obsługiwany przez 
odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza 
technologia DivX umożliwiająca oglądanie 
obrazów i filmów z Internetu w wysokiej 
rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze 
HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus 
HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus 
(obrazy H.264 HD z wysokiej jakości 
dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także 
poprzednich wersji formatu DivX do 
rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD 
gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych 
obrazów.

Dolby TrueHD

Format Dolby TrueHD wydobywa z płyt Blu-
ray dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. 
Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy 
do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc 
słyszysz dokładnie to, co było zamysłem 
twórców. Format Dolby TrueHD stanowi 
wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z 
rozrywki w jakości HD.

Dolby Digital DTS 2.0
Dźwięk Dolby Digital DTS 2.0 zapewnia 
niesamowite filmowe wrażenia

Dostęp do serwisów YouTube i Picasa

Teraz możesz oglądać filmy z serwisu YouTube 
i zdjęcia z serwisu Picasa na ekranie telewizora. 
Ciesz się ogromną kolekcją filmów na dużym 
ekranie bez konieczności uruchamiania 
komputera. Wystarczy podłączyć odtwarzacz 
Blu-ray lub zestaw kina domowego do 
Internetu — bezprzewodowo przez sieć Wi-Fi 
lub za pomocą przewodów przez złącze LAN 
— i już można relaksować się, oglądając 
najciekawsze materiały z obu serwisów.

Aplikacja MyRemote

Aplikacja Philips MyRemote umożliwia 
wykorzystanie urządzenia iPhone/iPod Touch 
lub smartfona Android jako pilota do 
sieciowych urządzeń audio-wideo firmy Philips. 
Aplikacja automatycznie rozpoznaje 
urządzenia, takie jak odtwarzacz płyt Blu-ray*, 
zestaw kina domowego bądź zestaw 
Streamium firmy Philips podłączone do 
domowej sieci Wi-Fi, i pozwala sterować nimi 
z dowolnego miejsca w domu. Jeśli masz więcej 
niż jedno sieciowe urządzenie AV firmy Philips, 
aplikacja umożliwi Ci przełączanie się między 
nimi i sterowanie każdym z osobna. Z tej 
bezpłatnej aplikacji możesz skorzystać tylko 
dzięki firmie Philips.

USB 2.0
Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) to 
branżowy standard oferujący wysoką szybkość 
transmisji i umożliwiający wygodne połączenie 
komputerów z urządzeniami peryferyjnymi, 
sprzętem elektronicznym i urządzeniami 
przenośnymi. Standard USB 2.0 zapewnia 
lepszą wydajność i do 40x większą szybkość w 
porównaniu ze standardem USB 1.0 (prędkość 
przesyłu danych — 480 Mb/s w porównaniu z 
pierwotnymi 12 Mb/s). Po podłączeniu 
urządzenia konfiguracja następuje 
automatycznie. Dzięki standardowi USB 2.0 
wystarczy tylko podłączyć przenośne 
urządzenie lub dysk twardy USB, wybrać film, 
utwór lub zdjęcie i już się można zrelaksować.
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Akcesoria
• Zgodne akcesoria: Adapter Wi-Fi USB, WUB1110
• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Płyta CD-R 

(instrukcja obsługi), Karta rejestracyjna produktu, 
Skrócona instrukcja obsługi, Pilot zdalnego 
sterowania, Instrukcja obsługi

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie wideo
• Kod regionu BD: B
• Kod regionu DVD: 2
• Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 

A-B, Kąt, Menu płyty, Wstrzymanie odtwarzania, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od 
momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/
w tył, Pomijanie, Wolne odtw. w przód, 
Odtwarzanie standardowe, Zoom

• Funkcje poprawy sygnału wideo: Skanowanie 
progresywne, Zwiększenie rozmiaru wideo, 
Technologia Deep Color, Technologia x.v.Color

Format plików
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG
• Filmy: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Odtwarzane nośniki optyczne
• Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Możliwości połączeń
• Gniazda z przodu: USB 2.0/gniazdo na klucz 

sprzętowy Wi-Fi
• Aplikacja MyRemote: SimplyShare, Aplikacja 

Virtual Remote
• Gniazda z tyłu: Kompozytowe wyjście wideo 

(CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, Ethernet, 
Wyjście HDMI, Wyjście analogowe audio L/P

Udogodnienia
• BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
• EasyLink (HDMI-CEC): Obsługiwany format 

napisów 21:9, Odtwarzanie jednym przyciskiem, 
Tryb gotowości uruchamiany jednym przyciskiem, 
Możliwość sterowania z innego pomieszczenia

• Aktualizacje oprogramowania urządzenia: 
Aktualizowanie oprogramowania przez USB, 
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w 

Internecie
• Języki menu ekranowego (OSD): czeski, duński, 

holenderski, polski, fiński, francuski, niemiecki, 
włoski, norweski, Polerowanie, portugalski, 
hiszpański, szwedzki, turecki

Wymiary
• Produkt (szer. x wys. x gł.): 435 x 38 x 212 mm
• Waga produktu: 1,37 kg
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

495 x 87 x 300 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 2,16 kg

Obraz/wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3, 16:9, 21:9
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 

148 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, 
Zwiększanie rozmiaru wideo

Moc
• Zużycie energii: 12 W
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: 0,25 W

Dźwięk
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
• Dynamika (1 kHz): =80 dB
• Pasmo przenoszenia: (20 kHz) ±0,5 dB (maks./min. 

2 kan., DVD) Hz
• Stosunek sygnału do szumu: 80 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny
• System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, Wyjście cyfrowe DTS 2.0 +

Karton zewnętrzny
• EAN: 87 12581 67433 5
• Waga brutto: 1,63 kg
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

41,5 x 30 x 8,7 cm
• Waga netto: 1,23 kg
• Liczba opakowań konsumenckich: 1
• Ciężar opakowania: 0,40 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

41,5 x 30 x 8,7 cm
• EAN: 87 12581 67433 5
• Waga brutto: 1,63 kg
• Waga netto: 1,23 kg
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Ciężar opakowania: 0,4 kg
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

36 x 4,2 x 21,9 cm
• Waga: 1,06 kg
•
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