Philips Consumer Lifestyle

Softwaregeschiedenis(BDP7700)
Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:
OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn opgenomen.
Opmerking:
de bestandsnaam van het .bin-bestand komt mogelijk NIET overeen met het modelnummer.
Systeemsoftwareversie: 4.02
• Probleem met vastlopen oplossen.
• Conform de nieuwe AACS-vereisten is het afspelen van Blu-ray via de CVBS-uitgang niet meer
mogelijk. Bekijk Blu-ray-films via HDMI.
Systeemsoftwareversie: 3.71
• Verbeterde afspeelbaarheid van 3D-discs zoals Prometheus, Rio 3D, Ice Age 3 en Ice Age 4.
• Verbeterde CEC-functie – als de speler via HDMI is aangesloten op een TV, wordt de speler
ingeschakeld wanneer de TV wordt ingeschakeld.

Systeemsoftwareversie: v3.53
• De volgende potentiële problemen met vastlopen zijn opgelost:
o Het ongewild terugzetten van fabrieksinstellingen vanuit het instellingenmenu is verholpen.
 Het apparaat ging ongewild naar de stand-bymodus, dit is verholpen.
 De modus "Browse PC" (PC verkennen) verandert nu niet meer ongewild in de
afspeelmodus voor Blu-ray/SmartTV (en vice versa).
o Risico op vastlopen terwijl u een software-upgrade uitvoert via USB is verholpen.
• Een probleem met de digitale stereo-audio ontvangst via HDMI-aansluiting van Philips-TV's is
verholpen. (Raadpleeg de sectie met veelgestelde vragen van de website voor meer informatie).
• Verbeteringen van Russische OSD:
o Toevoeging van ID3-tags in het Russisch
o Russische OSD blijft behouden in Skype na stand-by
o Russische tekens toegevoegd aan het Skype-gebruikersprofiel
o Vertaling van Skype-teksten is verbeterd
o Co-vertaling in Russische OSD
• Verbeterde afspeelbaarheid van disk met de volgende titel:
o My Bloody Valentine 3D.
• Duitse vertaling voor Skype.
Opmerking: volg na een upgrade van de firmware de onderstaande stappen om de fabrieksinstellingen
van het apparaat te herstellen:
1. Schakel de speler uit.
2. Schakel de speler in.
3. Ga naar het menu Setup (Instellen). Ga niet naar Easylink / Preferences (Voorkeuren).
4. Druk op de afstandsbediening op UP om naar ADVANCED (Geavanceerd) te bladeren.
5. Onder ADVANCED (Geavanceerd) kiest u RESTORE FACTORY DEFAULT (Fabrieksinstellingen
herstellen).
6. De speler wordt automatisch opnieuw opgestart.

Systeemsoftwareversie: v3.46
• Correctie van Russische vertaling in menu.
• Fout opgelost die optreedt wanneer HDMI-audio is ingesteld op bitstreammodus.
• Video On Demand-services Acetrax en Maxdome zijn nu beschikbaar.
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Systeemsoftwareversie: v3.32
• Probleem waarbij een USB-apparaat of SD-kaart niet wordt herkend door de BDP wanneer de
functie voor snel inschakelen is geactiveerd, is opgelost.

Systeemsoftwareversie: v3.28
• Frans en Russisch toegevoegd als menutalen voor Skype (VideoCall).
• Verbeterde decodering van interlace-signalen.
• Verbeterde ondersteuning voor uPnP- en DLNA-mediaservers.
• Het probleem waarbij de BDP vastloopt in het menu Setup (Configuratie) (EasyLink en Preferences
(Voorkeuren)) in versie 3.17 is opgelost.
• Algemene verbeteringen van systeemstabiliteit.
• Algemene verbeteringen van de gebruikersinterface van Skype (VideoCall).
Opmerking: het VideoCall-menu is niet actief als er geen camera is aangesloten op de BDP en als er geen
internetverbinding is. Ga naar www.freetalk.me/philips als u een compatibele Skype-camera wilt kopen.

Systeem software versie: 3.17
• VideoCall (Skype) is toegevoegd aan het hoofdmenu. Voeg een nieuwe dimensie toe aan uw
gesprekken en praat met uw vrienden en familie alsof ze tegenover u staan. Sluit een speciale* Skype™camera aan op uw home cinema of Blu-ray-speler en geniet van HD-video en een uitstekende
geluidskwaliteit in combinatie met het comfort van uw eigen luie stoel. Gebruik uw vertrouwde lijst
met Skype™-contactpersonen van uw huidige Skype™-account en bel! De Skype™-camera is
afzonderlijk verkrijgbaar. Ga naar www.freetalk.me/philips om de camera aan te schaffen. Raadpleeg de
veelgestelde vragen op de website voor productondersteuning voor meer informatie over VideoCall.
• Verbeterde systeemstabiliteit.

