Softwaregeschiedenis(BDP9700)
Met de nieuwste software worden de onderstaande problemen verholpen:
OPMERKING: elke versie bevat alle oplossingen voor problemen die in eerdere versies zijn
opgenomen.
Systeemsoftwareversie: 4.42 (BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)

•

Oplossing voor probleem met audio- en videosynchronisatie.

Systeemsoftwareversie: 4.39 (BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)
• Verbeterde prestaties bij het afspelen van SACD.
Systeemsoftwareversie: 4.38(BDP9700/12, /51, /79, /93, /98)
• Vereiste versie voor een upgrade naar v4.39.
• Firmwarevoordeel Voor stabiele Smart TV-prestaties en verbeterde compatibiliteit.
Systeemsoftwareversie: 4.33
•
•
•

Kortere stand-bytijd
Skype verwijderd uit applicaties
Probleem met digitaal toetsenbord in SmartTV opgelost

Systeemsoftwareversie: 4.31
•
•
•
•

Weergave en lezen van MKV-bestanden verbeterd
Verbeterde weergave van het discmenu voor 3D Blu-ray Disc
Help-tekst voor Miracast toegevoegd bij netwerkinstellingen
Verbeterde YouTube-zoekfunctie

Systeemsoftwareversie: 4.22
•
•
•
•

Verbeterde Miracast-installatie en -connectiviteit voor apparaten waarop Android OS 4.3
wordt uitgevoerd.
Klein probleem opgelost waardoor het beeld haperde op sommige 3D Blu-ray-discs.
Probleem opgelost waardoor geen SACD-tekst werd weergegeven tijdens het afspelen van
SACD-lagen.
Ondersteuning voor USB-toetsenborden

Systeemsoftwareversie: 4.21
•

•

•

De Miracast-functie is beschikbaar in deze softwareversie. Nu kunt u een Miracastapparaat gebruiken om naar de BDP te streamen. Raadpleeg de veelgestelde vragen over
de BDP9700 op de productondersteuningspagina voor meer informatie over de Miracastfunctie.
De volgende problemen zijn opgelost:
o Geen beeld via HDMI wanneer gebruikt in combinatie met bepaalde TV's.
o Bij afspelen via HDMI gaat het geluid af en toe verloren nadat hoofdstukken zijn
overgeslagen tijdens het afspelen van Blu-ray Discs of DVD's.
o Het beeld hapert af en toe tijdens het afspelen van Blu-ray Discs.
o YouTube loopt af en toe vast.
o Onregelmatige geluidsuitvoer wanneer gebruikt in combinatie met de Onkyo-ontvanger
NR626.
Opmerkingen over V4.21:
o Overeenkomstig nieuwe AACS-vereisten is het afspelen van Blu-ray Discs via CVBS nu
uitgeschakeld. Bekijk Blu-ray-films via HDMI.

o We zijn bezig over te stappen naar een efficiëntere browserfirmware, waardoor bepaalde
Smart TV-applicaties en -diensten mogelijk niet beschikbaar zijn.

o Het USB-toetsenbord en de USB-muis werken niet binnen Smart TV. Dit probleem is
opgelost in de volgende softwareversie.
Systeemsoftwareversie: 3.92

•
•
•
•
•
•

Verbeterde compatibiliteit met TV's met ondersteuning voor 10-bits x.v.Colour (of Deep
Colour).
Verbeterdecompatibiliteit met oudere 1080i-projectoren.
Optie voor afspelen van SACD's via DSD Multi-channel of DSD Stereo via de knop Audio
op de afstandsbediening en het instellingenmenu.
Probleem opgelost waarbij het afspelen van SACD's via DSD Stereo leidt tot 5.1-kanaals
geluid op analoge uitgangen.
Mogelijkheid om FLAC-bestanden te streamen via DLNA.
Opmerking: bepaalde mediaservers bieden geen ondersteuning voor FLAC; controleer de
compatibiliteit van uw mediaserver.

Systeemsoftwareversie: 3.85.10
•
•
•
•
•

Verbeterde compatibiliteit met ontvangers/versterkers.
Verbeterde beeldkwaliteit (artefacten) tijdens afspelen van Blu-ray Discs.
Verbeterde ondersteuning van USB3.0-schijven die compatibel zijn met USB2.0.
Paars/groen scherm wanneer het apparaat uit de slaapstand wordt gehaald en DVI is
aangesloten.
Mogelijkheid tot selectie van DSD Multichannel of DSD Stereo voor afspelen van SACD
(via instellingenmenu en alleen voor HDMI2-uitgang).

Systeemsoftwareversie: 3.80
De volgende problemen zijn opgelost:
• Groenig beeld bij bepaalde handelingen.
• SACD/DSD wordt uitgevoerd als 2-kanaals PCM op HDMI2.
• Gecombineerde SACD-disk loopt regelmatig vast.
• VerbeterdecompatibiliteitmetAV-ontvangers.
• Rood menu overlapt Euronews-pagina in SmartTV.
Systeemsoftwareversie: 3.76
•
•
•
•
•
•

Verbeterde afspeelbaarheid van 3D Blu-ray Disc "Avengers" (alleen versie voor
Azië/Pacifisch gebied)
Verbeterde afspeelbaarheid van Blu-ray Discs
Verbeterde afspeelbaarheid van SACD
Verbeterde prestaties van HDMI-aansluiting
Verbeterde prestaties tijdens afspelen
Diverse problemen opgelost

Systeemsoftwareversie: 3.71.01
•

De volgende problemen zijn opgelost:
o Transparante zwarte balk onder in het scherm tijdens afspelen van 3D.
o Apparaat loopt vast tijdens het laden van 3D-discs wanneer het apparaat is
aangesloten op een HDMI-TV en HDMI AV-ontvanger.

