
 

 

Philips
Hi-Fi-system med Blu-ray-
komponent

MBD3000
Lidenskap for lyd

Gled deg over HiFi-musikk og -filmer
Få bilder i Full HD 1080p, dome-diskanthøyttalere, Dolby TrueHD Hi-Fi-lyd og mye mer 
med Philips Blu-ray Hi-Fi-komponentsystem. Utførelse med førsteklasses materialer gjør 
at Blu-ray DVDene, CDene og mer aldri har sett eller hørtes bedre ut.

En rikere lydopplevelse
• Dome diskanthøyttaler for detaljert og naturlig lyd
• Dolby TrueHD for Hi-Fi-surroundlyd
• 100 W RMS total utgangseffekt
• Diskant- og basskontroll med enkel innstilling

Gjør filmopplevelsen bedre
• Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
• DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
• 1080p ved 24 fps for kinolignende bilder
• BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
• EasyLink kontrollerer alle HDMI-tilkoblede enheter via HDMI CEC
• Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon

Førsteklasses overflate med edle materialer
• Høyttalere i tre gir ypperlig, naturlig lyd
• Kabinett i aluminum



 Blu-ray-plateavspilling

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta 
høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 
1920 x 1080-oppløsningen som definerer 
høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet 
detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes 
ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også 
ukomprimert surroundlyd – slik at 
lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye 
lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør 
også at mange interaktive muligheter kan 
bygges inn. Sømløs navigering under avspilling 
og andre spennende funksjoner som 
hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til 
hjemmeunderholdningen.

DivX Ultra-sertifisert

Med DivX-støtte kan du glede deg over DivX-
kodede videoer og filmer fra Internett, 
inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt, i din 
egen stue. DivX-medieformatet er en MPEG-
4-basert videokomprimeringsteknologi som du 
kan bruke til å lagre store filer som filmer, 
trailere og musikkvideoer på medier som CD-
R/RW og DVD-R-plater, for avspilling på den 
DivX Ultra-sertifiserte Blu-ray- eller DVD-
spilleren din fra Philips. DivX Ultra kombinerer 
DivX-avspilling med flotte funksjoner som 

integrert teksting, flere lydspråk, flere spor og 
menyer i ett praktisk filformat.

Dome diskanthøyttaler
Dome diskanthøyttalere gjengir klart høye og 
mellomtonefrekvenser som forbedrer den 
generelle lydklarheten fra høyttalerne. De gir 
en harmonisk, uforvrengt og klar lyd med 
detaljert stemmeklarhet og rene toner i 
instrumentene som balanserer den totale 
lyden når de kombineres med subwoofere.

1080p ved 24 fps

Gjør stuen til en ordentlig kinosal med video 
på 24 bilder i sekundet. Originalfilmer spilles 
inn i denne bildehastigheten for å gi en unik 
atmosfære og bildesammensetning. Philips Blu-
ray-spillere gir 24 fps direkte fra Blu-ray-plater, 
slik at du får fantastiske høydefinisjonsbilder 
som på kino.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live gir deg en enda større HD-verden. 
Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-
spilleren til Internett. Spennende nye ting som 
eksklusivt nedlastbart innhold, direkte 
begivenheter, live-chatting, spilling og handel på 
Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen 
med Blu-ray-avspilling og BD-Live

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD gir den fineste lyden fra Blu-
ray-platene. Gjengitt lyd kan nesten ikke 
skjelnes fra masterlyden fra studioet. Du hører 
det produsenten vil at du skal høre. Dolby 
TrueHD gjør HD-underholdningsopplevelsen 
komplett.

EasyLink
Du vil ikke ha mange fjernkontroller til å 
kontrollere alle produktene dine i 
hjemmekinoanlegget. Med EasyLink via HDMI-
CEC kan du bruke STB-fjernkontrollen til å 
kontrollere (f.eks. slå systemet av/på én gang) 
de andre HDMI-CEC-kompatible enhetene. 
EasyLink bruker standard HDMI-kabel til å 
overføre systemkommandoer. Når du trykker 
på en knapp på STB-fjernkontrollen, sender 
den automatisk relevante signaler til TVen eller 
andre HDMI-CEC-kompatible enheter.

Høyhastighets USB 2.0-kobling

Universal Serial Bus eller USB er en 
standardprotokoll som brukes for å koble 
PCer, utstyr og elektronisk utstyr for 
forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-
enheter har en dataoverføringshastighet på 
opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig 
USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan 
du koble til USB-enheten, velge filmen, 
musikken eller bildet og spille av.
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Bilde/skjerm
• Bildeforbedring: videooppskalering, HD (720p, 

1080i, 1080p), Progressive Scan
• Sideforhold: 16:9, 21:9, 4:3

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: 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-
flashstasjon, DivX Ultra

• Modi for plateavspilling: standard avspilling, pause, 
søk forover/bakover, sakte forover, fortsett 
avspilling fra stopp, hopp over, platemeny, gjenta, 
A-B-gjentakelse, Zoom, vinkel

• BD-regionskode: B
• DVD-regionskode: 2
• Kompatible formater: AVCHD, DivX Ultra, H.264, 

MPEG2, VC-1, WMV

Lyd
• Utgangseffekt: 2 x 50 W RMS
• Lydforbedring: klasse D digital forsterker, 

lydstyrke, diskant- og basskontroll, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Høyttalere
• Høyttalerelementer: 5" woofer, dome 

diskanthøyttaler
• Høyttalerforbedring: Toveis, avtagbare 

høyttalergriller

Lydavspilling
• Kompatible formater: MP3, PCM, WMA
• Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-

DVD, WMA-CD, USB-flashstasjon

Digital bildevisning
• Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB-flashstasjon
• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: oppløsning med høy definisjon, 

roter, Zoom, lysbildefremvisning med MP3-
avspilling

Tuner/mottak/overføring
• Tunerbånd: FM Stereo

• Forhåndsinnstillinger: 20
• RDS: RDS-klokkesett, stasjonsnavn, programtype
• Tunerforbedring: automatisk digital søking, 

automatisk skanning

Tilkoblingsmuligheter
• Lyd-/videoutgang: komponentvideoutgang, 

komposittvideoutgang (CVBS), digital koaksial ut, 
digital optisk ut, HDMI ut, Hodetelefon (3,5 mm)

• Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)
• Andre: Ethernet
• USB: full hastighet USB 2.0

Anvendelighet
• Klokke: på hovedskjerm, sleep timer
• Alarmer: CD-alarm, radioalarm, USB-alarm
• BD-Live (1 GB internminne)
• EasyLink (HDMI-CEC): ettrykks avspilling
• Barnebeskyttelse: foreldrekontroll
• Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Fransk, Tysk, 

Italiensk, Spansk, Nederlandsk, Svensk, Portugisisk, 
Dansk, Finsk, Polsk, Tyrkisk, Norsk

Tilbehør
• Kabler/tilkobling: lyd-/videokabel, nettledning
• Brukerhåndbok: flerspråklig
• Fjernkontroll: 50-taster med 2 x AAA-batterier
• Andre: FM-antenne, Hurtigstart-guide
• Garanti: Verdensomspennende garantihefte

Drift
• Strømforsyning: 50/60 Hz
• Strømforsyning: 220–240 V

Mål
• Mål på hovedhøyttaler (B x D): 160 x 231 mm
• Høyde, hovedhøyttaler: 255 mm
• Hovedenhetens dybde: 247 mm
• Emballasjebredde: 410 mm
• Hovedenhetens høyde: 98 mm
• Emballasjehøyde: 430 mm
• Hovedenhetens bredde: 277 mm
• Emballasjedybde: 325 mm

Grønn
• Effektforbruk i standby: < 0,25 W
•
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