
 

 

Philips
Blu-ray komponens hifi 
rendszer

MBD3000
A hangzás bűvöletében

Élvezze a hifi zenét és a filmeket
Full HD 1080p képminőség, dóm magassugárzók, Dolby TrueHD Hi-Fi hangzás és még 
sok egyéb a Philips Blu-ray komponens Hi-Fi rendszeren. Páratlan minőségű anyagok, BD-
k, DVD-k, CD-k stb. – sosem volt még ilyen képben és hangban része!

Tegye gazdagabbá a hangzást!
• Dóm magashangszóró a részletgazdag és természetes hangzásért
• Dolby TrueHD a nagy hűségű surround hangzásért
• 100 W kimeneti RMS összteljesítmény
• Magas/mély hangok szabályozása a hangok könnyű beállításához

Tegye gazdagabbá a filmélményt!
• Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
• DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkezik a kiterjesztett DivX videolejátszás érdekében
• 1080p, 24 kép/s moziformátum
• BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray extra tartalmakhoz való hozzáféréshez
• Minden HDMI-csatlakoztatott eszköz vezérlése HDMI CEC kapcsolaton keresztül, EasyLink 

segítségével
• A nagysebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható

Páratlan minőségű kidolgozás nemes anyagokból
• Fa hangsugárzók a kiváló, természetes hangért
• Alumínium készülékház



 Blu-ray lemez lejátszása

A Blu-ray lemezek képesek nagyfelbontású 
adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes 
nagyfelbontású) képek hordozására. A 
jelenetek a kibontakozó részletekkel életre 
kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek 
pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen 
kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít 
- hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi 
legyen. A nagy tárolókapacitás számos 
interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget 
kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás 
közben, a felugró menük és egyéb funkciók új 
dimenziót nyitnak az otthoni 
szórakoztatórendszerek világában.

DivX Ultra tanúsítvánnyal rendelkező

A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX 
kódolású videofelvételeket és – többek között 
Interneten vásárolt hollywoodi – filmeket 
tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX 
médiaformátum olyan MPEG4-alapú 
videotömörítési technológia, amely nagy 
fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé írható CD-R/RW és 
DVD lemezen, melyet DivX Ultra Certified® 
Philips készüléke képes lejátszani. A DivX Ultra 
olyan nagyszerű lehetőségekkel bővíti a DivX 
lejátszást, mint az egyetlen fájlformátumba 
integrált feliratok, több nyelv, több hangsáv és 
menü.

Dóm magashangszóró
A dóm magashangszórók által biztosított tiszta 
magas és közepes frekvenciák javítják a 
hangsugárzókból kiadott eredő hangzás 
tisztaságát. A torzítatlan és színezetében 
változatlan szélessávú hang harmonikus elegyét 
nyújtó hangsugárzóknak köszönhetően mind az 
énekhang, mind a hangszerek hangja 
részletgazdag és tiszta, így az eredő hangzás 
mélyhangszórókkal párosítva is 
kiegyensúlyozott.

1080p, 24 kép/s

Ismerje meg otthonában a valódi házimozi 
élményt a 24 képkocka/másodperces videónak 
köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen 
képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló 
atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a 
filmeknek. A Philips Blu-ray lemezlejátszók 
lehetővé teszik az Ön számára, hogy 
közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja 
meg a 24 képkocka/másodperces technológia 
élményét, a mozizáshoz megdöbbentően 
hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

BD-Live (2.0 profil)

A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által 
biztosított teret. Blu-ray lemezlejátszójának az 
Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig 
aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új 
dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív 

letölthető tartalmak, élőben közvetített 
események, élő beszélgetések, játékok és 
online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a 
nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek 
lejátszása és a BD Live által.

Dolby TrueHD

A Dolby TrueHD a legjobb hangzást nyújtja 
Blu-ray lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így amit hall, 
pontosan az alkotók szándéka. A Dolby 
TrueHD teljesebbé teszi a nagy felbontás által 
nyújtott élményt.

EasyLink
Miért használna több távvezérlőt otthoni 
szórakoztató rendszere vezérlésére? A HDMI-
CEC kapcsolattal működő EasyLinknek 
köszönhetően az STB távvezérlőjével 
vezérelheti (pl. a rendszer egyszerre történő 
be- vagy kikapcsolása) a többi HDMI-CEC 
kompatibilis eszközt is. Az EasyLink a 
rendszerparancsok továbbítására normál 
HDMI kábelt használ. Amikor Ön megnyom 
egy gombot az STB távvezérlőjén, az 
automatikusan elküldi a megfelelő jeleket a TV-
készülékre vagy más HDMI-CEC kompatibilis 
eszközre.
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Kép/Kijelző
• Kép javítása: video-túlmintavételezés, High Def 

(720p, 1080i, 1080p), progresszív pásztázás
• Képoldalarány: 16:9, 21:9, 4:3

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, 

BD-ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, CD, video CD, CD-R/CD-RW, USB 
flash meghajtó, DivX Ultra

• Lemezlejátszási módok: standard lejátszás, szünet, 
keresés előre/vissza, lassú előretekerés, lejátszás 
folytatása a leállítás helyétől, átugrás, lemez menü, 
ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, kameraállás

• BD-régiókód: B
• DVD régiókód: 2
• Kompatibilis formátumok: AVCHD, DivX Ultra, 

H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 2 x 50 W RMS
• Hangkiemelés: „D" osztályú digitális erősítő, 

hangerő, Magas- és mélyhang-szabályozás, Dolby 
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Hangszórók
• Hangszórók: 5"-es mélyhangszóró, kúpos dóm 

magassugárzó
• Továbbfejlesztett hangszórók: 2-utas, levehető 

hangszórórácsok

Hanglejátszás
• Kompatibilis formátumok: MP3, PCM, WMA
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-

CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB flash meghajtó

digitális fényképlejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, USB flash meghajtó
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: nagyfelbontás, forgat, Nagyítás, 

diabemutató MP3 lejátszással

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Hangolási sávok: FM sztereó
• Programozott állomások: 20
• RDS: RDS órabeállítás, állomásnév, programtípus
• Hangolás finomítása: automatikus digitális hangolás, 

automatikus pásztázás

Csatlakoztathatóság
• Audio/video kimenet: komponens videokimenet, 

kompozit video (CVBS) kimenet, digitális koaxiális 
kimenet, digitális optikai kimenet, HDMI-kimenet, 
Fejhallgató (3,5 mm-es)

• Aux be: 2xRCA (audió)
• Egyebek: ethernet
• USB: USB 2.0 full speed

Kényelem
• Óra: a fő kijelzőn, elalváskapcsoló
• Ébresztők: CD-s ébresztés, rádiós ébresztés, USB-

s ébresztés
• BD-Live (1 GB belső memória)
• EasyLink: egygombos lejátszás
• Gyermekvédelem: szülői felügyelet
• Képernyőn megjelenő nyelvek: magyar, francia, 

német, olasz, spanyol, holland, svéd, portugál, dán, 
finn, lengyel, török, norvég

Tartozékok
• Vezetékek/csatlakozás: audio/video kábel, hálózati 

kábel
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű
• Távvezérlő: 50 gombos, 2 db AAA méretű elemmel
• Egyebek: FM antenna, Gyors üzembe helyezési 

útmutató
• Garancia: A világ minden részére kiterjedő 

garanciafüzet

Táplálás
• Tápegység: 50/60 Hz
• Tápegység: 220 - 240 V

Méretek
• Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 160 x 231 mm
• Fő hangszóró magassága: 255 mm
• Főegység mélysége: 247 mm
• Csomag szélessége: 410 mm
• Főegység magassága: 98 mm
• Csomag magassága: 430 mm
• Főegység szélessége: 277 mm
• Csomag mélysége: 325 mm

Zöld
• Készenléti fogyasztás: < 0,25 W
•
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