
 

 

Philips 3000 series
Blu-ray Disc/ DVD player

αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-

ray

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link

BDP3490
Συνδεθείτε σε κορυφαία online ψυχαγωγία
με αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray
Η μαγεία των ταινιών έρχεται σπίτι σας σε Full High Definition με Blu-ray 3D και DivX 
Plus HD, με αυτή την κομψή συσκευή. Απολαύστε τα αγαπημένα σας αρχεία βίντεο και 
μουσικής, απευθείας από μονάδες USB flash ή φορητούς σκληρούς δίσκους με USB 2.0.

Περισσότερες δυνατότητες
• Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips
• SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου
• USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου

Ακούστε περισσότερα
• Dolby TrueHD για ήχο υψηλής πιστότητας
• Dolby Digital DTS2.0 για την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία

Δείτε περισσότερα
• Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
• DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας



 Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray

Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση 
του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική 
κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι 
ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το 
δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 
1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ 
στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα. 
Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα 
ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να 
ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξιό 
φακό σε συγχρονισμό με τις 
εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η 
απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

DivX Plus HD Certified

Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και 
στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς 
σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD 
από το Internet απευθείας στην τηλεόραση 
HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το 
DivX Plus HD υποστηρίζει την 
αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus 
(βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής 
ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), 
ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες 
εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: 
για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής 
ευκρίνειας.

Dolby TrueHD

Το Dolby TrueHD αποδίδει εκπληκτικό ήχο 
από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που 
αναπαράγεται είναι σχεδόν πανομοιότυπος 
με τον ήχο του κύριου αντιγράφου του 
στούντιο, για να μπορείτε να απολαμβάνετε 
αυθεντική ποιότητα ακρόασης. Το Dolby 
TrueHD ολοκληρώνει την εμπειρία 
ψυχαγωγίας υψηλής ευκρίνειας.

Εφαρμογή MyRemote

Η εφαρμογή τηλεχειριστηρίου MyRemote 
της Philips σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε 
το iPhone, το iPod Touch ή το Android 
smartphone ως τηλεχειριστήριο για τα 
προϊόντα AV της Philips που είναι 
συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο. Η εφαρμογή 
αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή 
αναπαραγωγής Blu-ray*, το σύστημα 
οικιακού κινηματογράφου ή το ηχοσύστημα 
Streamium της Philips που είναι συνδεδεμένα 
στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi και σας 
παρέχει στιγμιαίο έλεγχο σε όλες τις 
συσκευές, από κάθε σημείο του σπιτιού. 
Επιπλέον, αν έχετε περισσότερα από ένα 
προϊόντα AV της Philips συνδεδεμένα στο 
δίκτυο, η εφαρμογή σάς επιτρέπει να 
μεταβαίνετε από το ένα στο άλλο και να 
ελέγχετε το καθένα ξεχωριστά. Η δωρεάν 
αυτή εφαρμογή αποτελεί αποκλειστική 
δημιουργία της Philips.

SimplyShare

Με το Philips SimplyShare μπορείτε να 
μεταδίδετε στο σύστημα οικιακού 
κινηματογράφου ή τη συσκευή 
αναπαραγωγής Blu-ray όλη τη μουσική, τις 
ταινίες και τις φωτογραφίες σας, απευθείας 
από το tablet, το smartphone ή τον 
υπολογιστή. Μπορείτε να μεταδώσετε όλο 
το περιεχόμενο ψυχαγωγίας από συσκευές 
με δυνατότητα DLNA ή να χρησιμοποιήσετε 
το τηλεχειριστήριο για να εντοπίσετε και να 
μεταδώσετε αρχεία πολυμέσων από τον 
υπολογιστή σας. Για την καλύτερη ασύρματη 
εμπειρία, εγκαταστήστε την εφαρμογή 
SimplyShare στο tablet/smartphone σας. 
Κορυφαία ψυχαγωγία χωρίς καμιά 
προσπάθεια!

USB 2.0
Το Universal Serial Bus (Ενιαίος σειριακός 
δίαυλος) ή USB είναι ένα βιομηχανικό 
πρότυπο που καθιστά δυνατή την υψηλής 
ταχύτητας, εύκολη σύνδεση των 
περιφερειακών συσκευών σε υπολογιστές, 
καταναλωτικές ηλεκτρικές συσκευές και 
φορητά προϊόντα. Το USB 2.0 παρέχει 
καλύτερη και ταχύτερη απόδοση - έως και 40 
φορές υψηλότερη ταχύτητα από το USB 1.0 
και με ρυθμό μεταφοράς δεδομένων έως και 
480 Mbps σε σχέση με τα αρχικά 12 Mbps. 
Όταν συνδέεται, τα πάντα ρυθμίζονται 
αυτόματα. Με το USB 2.0, απλώς συνδέστε 
τις φορητές συσκευές USB ή τις μονάδες 
σκληρών δίσκων, επιλέξτε την ταινία, τη 
μουσική ή τη φωτογραφία και ξεκινήστε την 
αναπαραγωγή.

Dolby Digital DTS2.0
Dolby Digital DTS2.0 για την απόλυτη 
κινηματογραφική εμπειρία
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Εικόνα/Οθόνη
• Αναλογία Εικόνας: 16:9, 21:9, 4:3
• Μετατροπέας D/A: 12Bit/148MHz
• Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 

1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση 
κλιμάκωσης εικόνας

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Δυναμικό εύρος (1 kHz): =80 dB
• Συχνότητα απόκρισης: (20kHz) ±0,5dB (Μέγ./
Ελάχ. 2 καναλιών, DVD) Hz

• Λόγος σήματος προς θόρυβο: 80dB
• Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
• Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, Ψηφιακή έξοδος DTS 2.0 +

Αναπαραγωγή βίντεο
• Κωδικός περιοχής BD: B
• Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 

A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Παύση, Επανάληψη, 
Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, 
Ανίχνευση εμπρός/πίσω, Παράλειψη, Αργά 
εμπρός, Αναπαραγωγή, Ζουμ

• Κωδικός περιοχής DVD: 2
• Βελτίωση εικόνας: Deep Color, Προοδευτική 
σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, x.v.Color

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Ενίσχυση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με 
αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Φορμά αρχείων
• Ήχος: aac, mka, mp3, wma
• Εικόνα: GIF, JPEG, JPG
• Βίντεο: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optical Playback Media
• Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές συνδέσεις: USB 2.0
• MyRemote App: SimplyShare, Εικονικό 
τηλεχειριστήριο

• Πίσω συνδέσεις: Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, 
Ethernet, Έξοδος HDMI, USB 2.0, Έξοδος 

σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Αναλογική 
έξοδος ήχου L/R

Άνεση
• BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
• Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
• EasyLink (HDMI-CEC): Υποστήριξη υποτίτλων 
φορμά 21:9, Αναπαραγωγή με ένα πάτημα, 
Αναμονή με ένα πάτημα, Τηλεχειριστήριο 
Passthrough

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης 
μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Τσεχικά, 
Δανικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, 
Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά, 
Τουρκικά

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: 12 W
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 

0,25W

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες 

AAA, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Κάρτα 
εγγραφής προϊόντος, Οδηγός γρήγορης 
έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο χρήσης

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

36 x 4,2 x 21,9 εκ.
• Βάρος: 1,06 κ.

Διαστάσεις συσκευασίας
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

41,5 x 30 x 8,7 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,63 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,23 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.
• EAN: 87 12581 68322 1

Εξωτερική συσκευασία
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 1
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

41,5 x 30 x 8,7 εκ.
• Μικτό βάρος: 1,63 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,23 κ.
• Καθαρό απόβαρο: 0,4 κ.
• EAN: 87 12581 68322 1
•
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