
 

 

Philips 3000 series
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray
DivX Plus HD
USB 2.0 a rozhranie Media Link

BDP3490M
Objavte filmový zážitok v 3D

prostredníctvom prehrávania diskov 3D Blu-ray
Prineste čaro filmov do svojej domácnosti v úplnom vysokom rozlíšení Full HD vo formátoch Blu-ray 

3D a DivX Plus HD pomocou tohto elegantného prehrávača. Vychutnajte si v pohodlí svoje obľúbené 

videá a hudbu priamo z pamäťovej jednotky USB alebo prenosného pevného disku s rozhraním USB 

2.0.

Zistite viac
• Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
• SimplyShare na bezdrôtové pripojenie a prenos všetkých médií
• Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku

Vypočujte si viac
• Dolby TrueHD pre zvuk s vysokou vernosťou
• Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové zážitky

Uvidíte viac
• Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
• S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení



 Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám 
priamo u vás doma poskytne realistický divácky 
zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé 
a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 
1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na 
obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete 
tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú 
načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a 
pravé šošovky synchronizovane so 
striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz 
v rozlíšení Full HD 3D.

S certifikátom DivX Plus HD

Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov 
DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok 
v technológii DivX, ktorá vám umožní 
vychutnávať HD videá a filmy z Internetu 
priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. 
Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie 
obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom 
AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru 
MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce 
verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát 

DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom 
vysokom rozlíšení.

Dolby TrueHD

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten 
najkvalitnejší zvuk z diskov Blu-ray. 
Reprodukovaný zvuk je prakticky 
nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže 
budete počuť presne to, čo pre vás pripravili 
jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je 
dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo 
zábavy vo vysokom rozlíšení.

Aplikácia MyRemote
Aplikácia Philips MyRemote vám umožní 
používať telefón typu smartphone – iPhone, 
iPod Touch alebo smartphone so systémom 
Android – ako diaľkové ovládanie k sieťovo 
pripojeným AV výrobkom značky Philips. Táto 
aplikácia automaticky rozpozná váš prehrávač 
Blu-ray, domáce kino alebo audio systém 
Streamium značky Philips, ktoré sú pripojené 
k vašej domácej sieti Wi-Fi, a umožní vám 
okamžite ovládať tieto zariadenia 
z akéhokoľvek miesta u vás doma. A ak máte v 
sieti pripojené viac ako jedno AV zariadenie 
značky Philips, aplikácia vám ponúkne možnosť 
výberu medzi nimi a budete ich môcť ovládať 
nezávisle od seba. Táto bezplatná aplikácia bolo 
vyvinutá exkluzívne spoločnosťou Philips.

SimplyShare

Vďaka funkcii Philips SimplyShare môžete 
prenášať hudbu, filmy alebo fotografie z 
tabletu, inteligentného telefónu alebo počítača 
do domáceho kina alebo prehrávača diskov 
Blu-ray. Všetky médiá môžete prenášať priamo 
zo svojho zariadenia s podporou DLNA alebo 
pomocou diaľkového ovládania ovládať 
prehrávanie a prenášať mediálne súbory z 
vášho počítača. Ak si chcete vychutnať ten 
najlepší zážitok z bezdrôtového pripojenia, 
nainštalujte si do tabletu alebo inteligentného 
telefónu aplikáciu SimplyShare. Teraz ste už 
pripravení naplno si užívať zábavu.

USB 2.0
Univerzálna sériová zbernica (USB) je 
priemyselný štandard, ktorý umožňuje ľahké 
vysokorýchlostné pripojenie periférnych 
zariadení do počítačov, spotrebnej elektroniky 
a mobilných zariadení. Rozhranie USB 2.0 
poskytuje lepší a vyšší výkon – až 40-krát 
rýchlejší v porovnaní s rozhraním USB 1.0, a 
prenos dát rýchlosťou až 480 Mb/s namiesto 
pôvodných 12 Mb/s. Keď ho zapojíte, 
nakonfiguruje sa automaticky. Ak máte 
prenosné zariadenia alebo pevné disky s 
rozhraním USB 2.0, stačí ich pripojiť, vybrať 
film, hudbu alebo fotografie a spustiť 
prehrávanie.

Dolby Digital DTS2.0
Dolby Digital DTS2.0 pre jedinečné filmové 
zážitky
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Hlavné prvky
Prehrávač diskov Blu-ray/DVD prehrávač
Prehrávanie diskov 3D Blu-ray DivX Plus HD, USB 2.0 a rozhranie Media Link
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Obraz/Displej
• Pomer strán: 16:9, 21:9, 4:3
• D/A prevodník: 12 bitov, 148 MHz
• Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, 
Vzorkovanie videa

Zvuk
• D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
• Dynamický rozsah (1 kHz): = 80 dB
• Frekvenčná odozva: (20 kHz) ± 0,5 dB (Max./Min. 

2 k, DVD) Hz
• Odstup signálu od šumu: 80dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitálny výstup

Prehrávanie videa
• Regionálny kód BD: B
• Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 

Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v 
prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom 
dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, 
Štandardné prehrávanie, Zoom

• Regionálny kód DVD: 2
• Zdokonalenia videa: Deep Color, Progresívne 

riadkovanie, Prevzorkovanie videa, x.v. Color

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresívne JPEG, PNG
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom

Formát súborov
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Optické médiá prehrávania
• Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, 

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

Pripojiteľnosť
• Predné prípojky: USB 2.0
• Aplikácia MyRemote: SimplyShare, Virtuálne 

diaľkové ovládanie
• Zadné pripojenia: Digitálny koaxiálny výstup, 

Ethernet, HDMI výstup, USB 2.0, Výstup 
kompozitného videa (CVBS), Analógový audio 
Ľavý/Pravý výstup

Vybavenie a vlastnosti
• BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
• Detský zámok: Rodičovská kontrola
• EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo 

formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotykom, 
Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod 
signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

• Aktualizovateľný firmware: Firmvér 
aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný 
online

• Ponuka jazykov na obrazovke: Čeština, Dánčina, 
Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, 
Nemčina, Taliančina, Nórčina, Poľština, 
Portugalčina, Španielčina, Švédčina, Turečtina

Príkon
• Spotreba energie: 12 W
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,25 W

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R 

(používateľská príručka), Registračná karta 
produktu, Stručná príručka spustenia, Diaľkové 
ovládanie, Manuál používateľa

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 36 x 4,2 x 21 cm
• Hmotnosť: 1,06 kg

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ policového umiestnenia: Položenie
• Rozmery balenia (Š x V x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
• Hmotnosť brutto: 1,63 kg
• Hmotnosť netto: 1,23 kg
• Hmotnosť obalu: 0,4 kg
• EAN: 48 95185 60858 7

Vonkajší kartón
• Počet užívateľských balení: 1
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
• Hmotnosť brutto: 1,63 kg
• Hmotnosť netto: 1,23 kg
• Hmotnosť obalu: 0,4 kg
• EAN: 48 95185 60858 7
•
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Technické údaje
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