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Histórico do software(BDP7700) 
 

A seguir, estão as últimas atualizações de software: 
NOTA: cada versão contém todas as soluções identificadas na versão anterior. 
 

Nota:  
talvez o nome do arquivo bin NÃO seja exatamente o mesmo que o número do modelo. 
  

Versão do software do sistema 4.02 

• Correção de erros de desligamento. 
• Para atender aos novos requisitos AACS, a reprodução Blu-ray através de saída CVBS agora está 

desativada. Por favor, assista aos filmes Blu-ray via HDMI. 
 

Versão do software do sistema 3.71 

• Melhor capacidade de reprodução de discos 3D, como Prometheus, Rio 3D, A Era do Gelo 3 e A 
Era do Gelo 4.  

• Recurso CEC melhorado - se o player estiver conectado a uma TV via HDMI e você ligar o player, 
a TV também ligará.  

 

 

Versão do software do sistema 3.53 

• Correção para estes possíveis problemas de desligamento:  
o Quando a restauração de fábrica é acionada no menu de configuração.  

� Ao entrar no modo de espera. 
� Ao mudar de "navegação no PC" para reprodução de Blu-ray/SmartTV (e vice-versa). 

o Possível desligamento durante atualização de software via USB.  
• Corrige um problema em que a TV Philips recebe áudio estéreo digital via conexão HDMI. 

(Consulte as perguntas frequentes no website para obter mais informações). 
• Aprimoramentos na exibição na tela em russo  

o Adição de etiquetas ID3 em russo 
o Mantém OSD em russo no Skype depois de modo de espera 
o Adição de texto em russo no perfil do usuário do Skype 
o Aprimoramento na tradução de textos do Skype 
o Cotradução em OSD em russo 

• Aprimoramento na capacidade de reprodução deste título de disco:  
o My Bloody Valentine 3D. 

• Tradução do alemão para o Skype. 
 

Nota: Após atualizar o firmware, siga as etapas abaixo para restaurar as configurações padrão de fábrica 
do dispositivo:  
1. Desligue o aparelho.  
2. Ligue o player.  
3. Acesse o menu Setup (Configuração) (Não acess Easylink/Preferences [Preferências]).  
4. No controle remoto, pressione UP para percorrer até ADVANCED (Avançado).  
5. Em ADVANCED (Avançado), selecione RESTORE FACTORY DEFAULT (Restaurar configurações 
de fábrica).  
6. O player será reiniciado automaticamente. 
 

 

Versão do software do sistema 3.46 

• Correção da tradução do russo no menu. 
• Corrige um bug quando áudio HDMI é definido para o modo fluxo de bits. 
• O serviço de vídeo sob demanda Acetrax e Maxdome está disponível. 
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Versão do software do sistema 3.32 

• Correção do erro em que um dispositivo USB ou cartão SD não é detectado pelo BDP quando o 
modo Fast Wake-Up está ativado. 

 

 

Versão do software do sistema 3.28  

 

• Idiomas francês e russo no menu do Skype (Videochamada). 
• Aprimoramento da exibição intercalada do vídeo. 
• Aprimoramento do suporte para servidores de mídia DLNA e Upnp. 
• Correção do problema relacionado à interrupção do BDP no menu de configurações (Easylink and 

Preferences [Preferências]) encontrado na versão 3.17. 
• Aprimoramentos gerais na estabilidade do sistema. 
• Aprimoramentos gerais na interface do usuário do Skype (Videochamada). 

 

Nota: o menu VideoCall (Videochamada) não estará ativo se não houver câmera conectada ao BDP nem 
conexão com a Internet. Para adquirir uma câmera para Skype compatível, acesse www.freetalk.me/philips 
 

 

Versão do software do sistema: 3.17 

• O recurso VideoCall (Skype) será adicionado ao menu inicial. Aprimore suas chamadas e entre em 
contato com os amigos e familiares: com essa tecnologia, é como se eles estivessem do seu lado. 
Basta conectar uma *câmera do Skype™ ao Home Theater ou Blu-ray player e curtir vídeos HD e 
um som de altíssima qualidade sem precisar sair do sofá. Use a lista de contatos da sua conta do 
Skype™ atual e comece a fazer ligações! A câmera do Skype™ é vendida separadamente. Para 
comprá-la, acesse: www.freetalk.me/philips. Consulte as perguntas frequentes no site de suporte do 
produto para obter mais informações sobre como usar o recurso VideoCall. 

• Aprimoramento da estabilidade do sistema. 
 


