
 

 

Philips
Hi-Fi systém Philips s Blu-
ray prvkem

MBD3000
Posedlost zvukem

Vychutnejte si vysoce věrnou hudbu a filmy
Hi-Fi systém Philips s Blu-ray prvkem vám nabídne obraz v plném HD rozlišení 1080p, kuželové výškové 

reproduktory, vysoce věrný zvuk Dolby TrueHD a daleko víc. Povrchové provedení používá materiály 

špičkové kvality a systém přehrává Blu-ray, DVD a CD, takže nabízí přelomový vzhled i zvuk.

Obohaťte svůj zvukový zážitek
• Kuželový výškový reproduktor pro podrobný a přirozený zvuk
• Dolby TrueHD pro vysoce věrný prostorový zvuk
• Celkový výstupní výkon 100 W RMS
• Snadné nastavení vysokých a nízkých tónů

Obohaťte svůj zážitek z filmu
• Přehrávání disků Blu-ray pro ostrý obraz v plném rozlišení HD 1080p
• Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání video souborů DivX
• 1080p při 24 fps pro obraz jako v kině
• BD-Live (Profil 2.0) umožňuje online vychutnání Blu-ray bonusového obsahu
• EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video zařízeními) řídí všechna zařízení připojená pomocí 

konektorů HDMI prostřednictvím rozhraní HDMI CEC
• Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash

Prvotřídní povrchová úprava ušlechtilými materiály
• Dřevěné reproduktory zajišťují skvělý a přirozený zvuk
• Hliníková skříňka



 Přehrávání disků Blu-ray

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou 
kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení, 
spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, 
které je dáno standardem High Definition. 
Filmové scény ožívají blízkými detaily, pohyb je 
plynulý a obraz křišťálově čistý. Blu-ray také 
zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality – 
zvukový zážitek se nedá rozlišit od reality. 
Velká úložná kapacita disků Blu-ray umožňuje 
přidat další interaktivní funkce. Hladký přechod 
na jiná místa během přehrávání a další 
vzrušující vlastnosti (například vyskakovací 
nabídky) obohacují domácí zábavu o zcela nový 
rozměr.

Certifikováno DivX Ultra

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete 
přehrávat videosoubory a filmy kódované 
systémem DivX z internetu, včetně 
zakoupených filmů z Hollywoodu, v pohodlí 
svého obývacího pokoje. Formát médií DivX je 
technologie pro kompresi videozáznamu 
založená na standardu MPEG4, která umožňuje 
uložit velké soubory, například filmy, 
upoutávky a hudební videoklipy na média, jako 
jsou disky CD-R/RW a zapisovatelné disky 
DVD pro přehrávání v přehrávači Blu-ray nebo 
DVD DivX Ultra Certified od společnosti 
Philips. Přehrávač DivX Ultra spojuje 
přehrávání formátu DivX se skvělými 
funkcemi, jako jsou integrované titulky, více 
jazyků zvukového doprovodu, více stop a 
nabídek, v jednom praktickém formátu.

Kuželový výškový reproduktor
Kuželové výškové reproduktory s měkkou 
membránou zajišťují čistou reprodukci 
středních a vysokých frekvencí a zvyšují tak 
celkovou čistotu zvuku z reproduktorů. 
Poskytují harmonickou směs nezkresleného a 
nezabarveného širokopásmového zvuku a 
nabízejí srozumitelnost hlasu a nástrojů, 
čistotu tónů a po připojení kombinace 
hloubkových reproduktorů tím vyvažují 
celkový zvuk.

1080p, 24 fps

Dopřejte si ve svém obývacím pokoji zážitky 
jako v opravdovém kině díky videu o rychlosti 
24 snímků za sekundu. Touto rychlostí jsou 
zaznamenávány původní filmy, které si tak 
zajišťují svou jedinečnou atmosféru a strukturu 
obrazu. Přehrávače Blu-ray Disc Philips jsou 
vybaveny tak, aby vám poskytly video o 
rychlosti 24 snímků za sekundu přímo z disků 
Blu-ray, takže vám přinesou senzační a 
ohromující zážitek z obrazu ve vysokém 
rozlišení jako v kině.

BD-Live (Profil 2.0)

Služba BD-Live ještě více rozšiřuje váš svět 
vysokého rozlišení. Získejte aktuální obsah 
pouhým připojením přehrávače Blu-ray disků 
k internetu. Čeká na vás exkluzivní 
stahovatelný obsah, živé události a chat, hry, 
online nakupování a další vzrušující nové věci. 
Svezte se na vlně vysokého rozlišení 
s přehráváním Blu-ray disků a službou BD-Live

Dolby TrueHD

Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk 
nejvyšší kvality na discích Blu-ray. 
Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný 
od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste 
podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby 
TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby 
HD.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio 
video zařízeními)
Nechcete používat k řízení výrobků ve svém 
ekologickém systému domácí zábavy několik 
dálkových ovládání. Pomocí sběrnice EasyLink 
a rozhraní HDMI-CEC budete moci používat 
dálkové ovládání STB k řízení (například 
zapnutí/vypnutí systému najednou) ostatních 
zařízení vyhovujících rozhraní HDMI-CEC. 
Sběrnice EasyLink využívá k přenosu 
systémových příkazů standardní kabel HDMI. 
Pokud stisknete tlačítko na dálkovém ovladači 
STB, budou automaticky vyslány odpovídající 
signály do televizoru a případně ostatních 
zařízení kompatibilních s rozhraním HDMI-
CEC.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je 
standardní protokol, který je obvykle používán 
k připojení počítačů, periférií a spotřebního 
elektronického vybavení. Vysokorychlostní 
USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 
480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB 
zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení 
USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit 
film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.
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