
 

 

Philips
Blu-ray-hifisysteem

MBD3000
Bezeten van muziek

Geniet van muziek en films in de allerbeste weergavekwaliteit
U krijgt HD 1080p-beeld, dome-tweeters, Dolby TrueHD natuurgetrouw geluid en meer 
met dit Philips Blu-ray-hifisysteem met componentontwerp, afgewerkt met materialen 
van premiumkwaliteit. Haal het meeste uit uw Blu-ray DVD's, CD's en andere media.

Verrijk uw luisterervaring
• Dome-tweeter voor een gedetailleerd en natuurlijk geluid
• Dolby TrueHD voor geweldig Surround Sound
• Totaal uitgangsvermogen van 100 W RMS
• Treble- en basregeling om snel hoge en lage tonen in te stellen

Verrijk uw filmervaring
• Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
• DivX Ultra Certified voor verbeterde weergave van DivX-video's
• 1080p bij 24 fps voor een bioscoopervaring
• BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
• EasyLink bestuurt alle apparatuur met een HDMI-aansluiting via HDMI CEC
• Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

Eersteklas afwerking met hoogwaardig materiaal
• Houten luidsprekers voor een fantastisch, natuurlijk geluid
• Aluminium behuizing



 Blu-ray Discs afspelen

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens 
plaatsen, evenals afbeeldingen met een 
resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-
afbeeldingen. Beelden worden scherp 
weergegeven en komen tot leven, dankzij de 
heldere details en vloeiende bewegingen. Ook 
biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround 
Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer 
natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de 
grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook 
ruimte voor ingebouwde interactieve 
mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het 
afspelen en andere geweldige functies zoals 
pop-upmenu's geven een compleet nieuwe 
dimensie aan home entertainment.

DivX Ultra-gecertificeerd

Dankzij de ondersteuning voor DivX® kunt u 
gewoon op de bank genieten van DivX-
gecodeerde video's en films van internet, 
waaronder aangeschafte Hollywood-films. De 
DivX-media-indeling is een op MPEG-4 
gebaseerde compressietechnologie voor video 
waarmee u grote bestanden, zoals films, 
trailers en muziekvideo's, op media als CD-R/
RW en beschrijfbare DVD's kunt opslaan en 
kunt afspelen op uw DivX Ultra Certified® 
Philips Blu-ray- of DVD-speler. DivX Ultra 
combineert DivX-weergave met geweldige 
functies zoals geïntegreerde ondertiteling, 
meerdere audiotalen, meerdere tracks en 
menu's in één handige bestandsindeling.

Dome-tweeter
De dome-tweeters geven heldere hoge en 
mid-range-frequenties weer die de algehele 
helderheid van het geluid uit de luidsprekers 
verbeteren. Ze leveren een harmonieuze 
mengeling dus van onvervormd geluid met een 
groot bereik, waardoor ze stemmen helder en 
gedetailleerd weergeven en instrumenten 
zuiver klinken. Het algehele geluid wordt 
gebalanceerd door gebruik in combinatie met 
woofers.

1080p bij 24 fps

U haalt een echte bioscoopervaring naar uw 
woonkamer met video die wordt afgespeeld bij 
24 frames per seconde. Originele films worden 
allemaal opgenomen met deze framesnelheid, 
waardoor u een unieke sfeer en unieke 
beelden krijgt. Blu-ray Disc-spelers van Philips 
bieden u een framesnelheid van 24 fps, 
rechtstreeks vanaf Blu-ray Discs. Hierdoor 
kunt u genieten van sensationele, verbluffende 
High Definition-beelden: het is alsof u in de 
bioscoop bent.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog 
verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op 
internet en ontvang actuele content. Er staan u 
spannende nieuwe dingen te wachten zoals 
exclusieve downloadbare content, live 
gebeurtenissen, live chatten, gaming en online 
winkelen. Geniet van High Definition bij de 
weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD biedt hoogwaardige audio voor 
uw Blu-ray Discs. Het geluid is bijna niet te 
onderscheiden van het origineel; u hoort dus 
wat de makers willen dat u hoort. Dolby 
TrueHD maakt uw HD-entertainmentervaring 
compleet.

EasyLink
Het is lastig als u verschillende 
afstandsbedieningen nodig hebt voor alle 
onderdelen van uw home 
entertainmentsysteem. Met EasyLink via 
HDMI-CEC kunt u de STB-afstandsbediening 
gebruiken om alle andere met HDMI-CEC 
compatibele apparatuur te bedienen. (Hiermee 
kunt u bijvoorbeeld het hele systeem in één 
keer in- of uitschakelen.) EasyLink gebruikt de 
standaard-HDMI-kabel om 
systeemopdrachten te verzenden. Wanneer u 
op een knop van de STB-afstandsbediening 
drukt, wordt automatisch het juiste signaal 
naar de TV of andere met HDMI-CEC 
compatibele apparatuur verzonden.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een 
protocolstandaard om PC's, randapparaten en 
consumentenelektronica-apparaten 
gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten 
hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 
480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van 
oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed 
USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-
apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de 
gewenste film, muziek of foto's weer te geven.
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Beeld/scherm
• Beeldverbetering: Video upscaling, High Definition 

(720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan
• Beeldformaat: 16:9, 21:9, 4:3

Videoweergave
• Media afspelen: BD-video, 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 Drive, 
DivX Ultra

• Discafspeelmodi: Standaard afspelen, Pauze, 
Vooruit/achteruit zoeken, Langzaam 
vooruitspoelen, Afspelen hervatten vanaf "stop", 
Overslaan, Discmenu, Herhalen, A-B herhalen, 
Zoomen, Hoek

• BD-regiocode: B
• DVD-regiocode: 2
• Compatibele indelingen: AVCHD, DivX Ultra, 

H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Geluid
• Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS
• Geluidsverbetering: Klasse 'D' digitale versterker, 

Loudness, Treble- en basregeling, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Luidsprekers
• Luidsprekerdrivers: 5 inch woofer, Kegelvormige 

dome-tweeter
• Luidsprekerverbetering: 2 richtingen, Afneembare 

luidsprekerfrontjes

Audioweergave
• Compatibele indelingen: MP3, PCM, WMA
• Media afspelen: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-

DVD, WMA-CD, USB Flash Drive

Weergave van digitale foto's
• Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, USB Flash Drive
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Beeldverbetering: High Definition-resolutie, 

Roteren, Zoomen, Diapresentatie met MP3-
weergave

Tuner/ontvangst/transmissie
• Tunerbereik: FM-stereo
• Voorkeurzenders: 20
• RDS: RDS-klokinstelling, Zendernaam, 

Programmatype
• Tunerverbetering: Automatisch digitaal 

afstemmen, Automatisch scannen

Connectiviteit
• Audio/video-uitgang: Component video-uitgang, 

Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale 
uitgang, Digitale optische uitgang, HDMI uit, 
Hoofdtelefoon (3,5 mm)

• Aux-ingang: 2x RCA (Audio)
• Overig: Ethernet
• USB: USB 2.0 volledige snelheid

Comfort
• Klok: Op het hoofdscherm, Sleeptimer
• Alarmfuncties: CD-alarm, Radio-alarm, USB-alarm
• BD-Live (1 GB intern geheugen)
• EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op 

de knop
• Kinderbeveiliging: Beveiligingsniveaus voor 

kinderen
• Taalversies in beeldschermmenu: Engels, Frans, 

Duits, Italiaans, Spaans, Nederlands, Zweeds, 
Portugees, Deens, Fins, Pools, Turks, Noors

Accessoires
• Kabels/aansluitingen: Audio-/videokabel, Netsnoer
• Gebruiksaanwijzing: meerdere talen
• Afstandsbediening: Met 50 toetsen en 2 AAA-

batterijen
• Overig: FM-antenne, Snelstartgids
• Garantie: Boekje voor wereldwijde garantie

Vermogen
• Stroomvoorziening: 50/60 Hz
• Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdluidspreker (B x D): 

160 x 231 mm
• Hoogte van de hoofdluidspreker: 255 mm
• Diepte hoofdunit: 247 mm
• Breedte van de verpakking: 410 mm
• Hoogte hoofdunit: 98 mm
• Hoogte van de verpakking: 430 mm
• Breedte hoofdunit: 277 mm
• Diepte van de verpakking: 325 mm

Groen
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,25 W
•
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