
 

 

Philips
Blu-ray Component Hi-Fi 
sistēma

MBD3000
Pārņemti ar skaņu

Izbaudiet augstas kvalitātes mūziku un filmas
Iegūstiet pilnīgus HD 1080p attēlus, kupolveida augsto frekvenču skaļruņiem, Dolby TrueHD augstas 

kvalitātes skaņu un daudz vairāk ar Philips Blu-ray komponentu hi-fi sistēmu. Augstākās kvalitātes 

materiālu apdare - Blu-ray DVD disku, kompaktdisku un citu datu nesēju atskaņotājs nekad nav izskatījies 

vai skanējis tik labi.

Bagātiniet savu skaņas klausīšanās pieredzi
• Kupolveida augsto frekvenču skaļrunis detalizētam un dabiskam skanējumam
• Dolby TrueHD ārkārtīgi precīzai telpiskajai skaņai
• 100 W RMS kopējā izejas jauda
• Augstās frekvences un zemās frekvences skaņas kontrole vienkāršiem augsto un zemo toņu 

iestatījumiem

Bagātiniet savu filmu skatīšanās pieredzi
• Blu-ray diska atskaņošana asiem attēliem Full HD 1080p
• DivX Ultra sertificēts uzlabotai DivX video atskaņošanai
• 1080p ar ātrumu 24 kadri sekundē nodrošina kinoteātra cienīgu attēlu
• BD-Live (profils 2.0) tiešsaistes Blu-ray papildu satura baudīšanai
• EasyLink vada visas HDMI savienotās ierīces caur HDMI CEC
• Hi-Speed USB 2.0 saite atskaņo video/mūziku no USB atmiņas ierīces

Augstākās klases apdare ar izsmalcinātiem materiāliem
• Koka skaļruņi lieliskai dabiskai skaņai



 Blu-ray diska atskaņošana

Blu-ray diskiem ir pietiekami daudz ietilpības 
augstas izšķirtspējas datu saglabāšanai, tātad arī 
1920 x 1080 augstas izšķirtspējas attēlus. Ainas 
kļūst dzīvākas, detaļas reālākas, kustības 
izteiksmīgākas, un attēli ir kristāldzidri. Blu-ray 
nodrošina arī nesaspiestu telpisko skaņu, tātad 
skaņu baudījums kļūst neticami reālistisks. Lielā 
Blu-ray disku atmiņas ietilpība sniedz iespēju 
iebūvēt interaktīvu iespēju resursu. Vienmērīgā 
navigācija atskaņošanas laikā un citas 
aizraujošas funkcijas, piemēram, uznirstošās 
izvēlnes, mājas izklaidei piešķir pavisam jaunus 
iespaidus.

DivX Ultra sertificēts

Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos 
video un filmas no interneta, tostarp iegādātās 
Holivudas filmas, savas dzīvojamās istabas 
komfortā. DivX datu nesēju formāts ir MPEG-
4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod iespēju 
saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, 
reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu 
nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais 
disks atskaņošanai DivX Ultra sertificētā Philips 
Blu-ray vai DVD atskaņotājā. DivX Ultra 
apvieno DivX atskaņošanu ar lieliskām 
funkcijām, tādām kā integrēti subtitri, daudzas 
audio valodas, daudzi skaņu celiņi un izvēlnes, 
vienā parocīgā faila formātā.

Kupolveida augsto frekvenču skaļrunis
Kupolveida augsto frekvenču skaļruņi 
reproducē skaidras augstās un vidējā diapazona 
frekvences, kas uzlabo vispārējo no skaļruņiem 
raidītās skaņas tīrību. Atveidojot harmonisku 
neizkropļotas un nepiesārņotas plaša 
diapazona skaņas salikumu, kupolveida augsto 
frekvenču skaļruņi nodrošina detalizētu vokālo 
skaņu skaidrību, instrumentu skaņas tīrību un 
dabisku toni, līdzsvarojot vispārējo skaņas 
sniegumu un darbojoties kopā ar zemo 
frekvenču skaļruņu kombināciju.

1080 p 24 kadros sekundē (fps)

Piedzīvojiet īstu kino baudījumu savā 
dzīvojamajā istabā ar 24 kadru sekundē video. 
Sākotnēji visas filmas ir ierakstītas ar šādu 
kadru ātrumu, radot tik unikālo vidi un attēlu 
tekstūru. Philips Blu-ray disku atskaņotāji ir 
izstrādāti tā, lai šos 24 kadrus sekundē iegūtu 
tieši no Blu-ray diskiem, tādējādi sniedzot jums 
sensacionālus kinematogrāfiskus augstas 
izšķirtspējas attēlus, kuri izskatīsies satriecoši.

BD-Live (profils 2.0)

BD-Live paplašina augstas izšķirtspējas pasauli 
vēl vairāk. Iegūstiet mūsdienīgu saturu, 
vienkārši izveidojot sava Blu-ray disku 
atskaņotāja savienojumu ar internetu. Jūs gaida 
aizraujoši jaunumi, piemēram, ekskluzīvs 
lejupielādējams saturs, aktuālākie notikumi, 
tērzēšana tiešsaistē, spēles un iepirkšanās 

tiešsaistē. Baudiet augstu izšķirtspēju Blu-ray 
disku atskaņojumā un BD-Live

Dolby True HD

Dolby TrueHD nodrošina kvalitatīvāko skaņu 
no Blu-ray diskiem. Atveidotās skaņas ir 
neiespējami atšķirt no studijā ierakstītajām 
skaņām, tātad jūs dzirdat precīzi to, ko skaņu 
radītāji ir iecerējuši. Dolby TrueHD papildina 
jūsu augstas izšķirtspējas izklaides pieredzi.

EasyLink
Jūs nebūt nevēlaties darboties ar vairākām 
tālvadības pultīm, lai kontrolētu visus 
produktus mājas izklaides ekosistēmā. Ar 
EasyLink caur HDMI-CEC jūs varēsit lietot STB 
tālvadības pulti, lai vadītu (piem., vienlaicīgi 
ieslēgtu/izslēgtu visu sistēmu) pārējās ar HDMI-
CEC saderīgās ierīces. Sistēmas komandu 
pārraidīšanā EasyLink izmanto standarta HDMI 
vadu. Piespiežot pogu STB tālvadības pultī, tā 
automātiski nosūtīs attiecīgos signālus uz TV 
vai citām ar HDMI-CEC saderīgām ierīcēm.

Hi-Speed USB 2.0 saite

USB ir protokola standarts, ko ērti lietot, lai 
savienotu datorus, perifērijas ierīces un paša 
patēriņa elektroniskās iekārtas. Liela ātruma 
USB ierīcēs datu pārraides ātrums sasniedz 
480 Mb/s salīdzinājumā ar 12 Mb/s ātrumu, 
kāds bija sākotnējām USB ierīcēm. Ar 
ātrdarbojošo USB 2.0 saiti tikai atliek pievienot 
USB ierīci, izvēlēties filmu, mūziku vai 
fotoattēlus un baudīt.
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Attēls/displejs
• Attēla uzlabošana:: video mērogošana, augsta izšķ. 

(720p, 1080i, 1080p), progresīvā skenēšanas 
tehnoloģija

• Malu attiecība: 16:9, 21:9, 4:3

Video atskaņošana
• Atskaņošanas datu nesēji: BD video, BD-R/RE 

(profils 2.0), BD-ROM, DVD disks, DVD-Video, 
DVD +R/+RW, DVD-R/-RW, CD, video CD, CD-
R/CD-RW, USB zibatmiņas disks, DivX Ultra

• Disku atskaņošanas režīmi: standarta atskaņošana, 
pauzēt, meklēt uz priekšu/pretējā virzienā, lēni tīt 
uz priekšu, atsākt atskaņošanu no apturēšanas 
vietas, izlaist, diska izvēlne, atkārtot, A-B 
atkārtošana, Tālummaiņa, leņķis

• BD reģiona kods: B
• DVD reģiona kods: 2
• Saderīgi formāti: AVCHD, DivX Ultra, H.264, 

MPEG2, VC-1, WMV

Skaņa
• Izejas jauda: 2 x 50 W RMS
• Skaņas pastiprinājums: "D" klases digitālais 

pastiprinātājs, skaļums, Augstās frekv. un zemfrekv. 
skaņas vad., Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 
Dolby True HD, DTS

Skaļruņi
• Skaļruņu draiveri: 5" zemfrekvenču skaļrunis, 

konusveida kupola augstfrekvenču skaļrunis
• Skaļruņa pastiprinājums: Divvirzienu, noņemams 

skaļruņa režģis

Audio atskaņošana
• Saderīgi formāti: MP3, PCM, WMA
• Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R/RW, MP3-

CD, MP3-DVD, WMA-CD, USB zibatmiņas disks

Digitālo fotoattēlu rādīšana
• Atskaņošanas datu nesēji: CD-R/RW, DVD +R/

+RW, DVD-R/-RW, USB zibatmiņas disks
• Attēlu saspiešanas formāts: JPEG
• Attēla uzlabošana:: augsta izšķirtspēja, rotējošs, 

Tālummaiņa, slaidrāde ar MP3 atskaņošanu

Uztvērējs/uztveršana/pārraide
• Uztvērēja joslas: FM stereo
• Iepriekš iestatītas stacijas: 20
• RDS: RDS pulksteņa iestatīšana, stacijas 

nosaukums, programmas veids
• Uztvērēja pastiprināšana: automātiska digitālā 

regulēšana, automātiska skenēšana

Savienojamība
• Audio/video izeja: komponentu video izeja, 

kompozītvideo (CVBS) izeja, digitālā koaksiālā izeja, 
digitālā optiskā izeja, HDMI izeja, Austiņas (3,5 
mm)

• Aux ieeja: 2 x RCA (audio)
• Citi: ethernet
• USB: liela ātruma USB 2.0

Lietošanas komforts
• Pulkstenis: galvenajā displejā, izslēgšanās taimeris
• Modinātāja signāli: CD modinātāja signāls, radio 

modinātāja signāls, USB modinātāja signāls
• BD-Live (iekšējā 1 GB atmiņa)
• EasyLink (HDMI-CEC): atskaņošana ar vienu 

pieskārienu
• Bērnu aizsardzība: vecāku kontrole
• Displejā redzamās valodas: Angļu, Franču, Vācu, 

Itāļu, Spāņu, Holandiešu, Zviedru, Portugāļu, Dāņu, 
Somu, Poļu, Turku, Norvēģu

Piederumi
• Kabeļi/savienojums: audio/video kabelis, strāvas 

vads
• Lietotāja rokasgrāmata: vairākas valodas
• Tālvadības pults: 50 taustiņu ar 2xAAA baterijām
• Citi: FM antena, Īsa lietošanas pamācība
• Garantija: Vispasaules garantijas buklets

Strāvas padeve
• Barošanas avots: 50/60 Hz
• Barošanas avots: 220-240 V

Izmēri
• Galvenā skaļruņa izmēri (W x D): 160 x 231 mm
• Pamatskaļruņa augstums: 255 mm
• Ierīces dziļums: 247 mm
• Iesaiņojuma platums: 410 mm
• Ierīces augstums: 98 mm
• Iesaiņojuma augstums: 430 mm
• Ierīces platums: 277 mm
• Iesaiņojuma dziļums: 325 mm

Zaļš
• Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,25 W
•
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