
 

 

Philips
Zestaw Blu-ray hi-fi

MBD3000
Fascynacja Dźwiękiem

Ciesz się muzyką i filmami w najwyższej jakości
Z zestawem Blu-ray Hi-Fi firmy Philips zyskujesz obraz o pełnej rozdzielczości HD 1080p, kopułkowe 

głośniki wysokotonowe, wysokiej jakości dźwięk Dolby TrueHD i wiele więcej. Wysokiej jakości 

materiały wykończeniowe, płyty Blu-ray i CD – sprzęt audio jeszcze nigdy nie wyglądał ani nie brzmiał 

tak fantastycznie.

Wzbogać swoje muzyczne doznania
• Wysokotonowy głośnik kopułkowy zapewnia szczegółowy i naturalny dźwięk
• Dolby TrueHD zapewnia doskonałą jakość dźwięku przestrzennego
• Całkowita moc wyjściowa 100 W RMS
• Łatwe regulowanie ustawień wysokich i niskich tonów

Wzbogać swoje kinowe doznania
• Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray zapewnia ostry obraz w pełnej rozdzielczości 1080p
• Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
• Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s zapewnia obraz jak w kinie
• BD-Live (Profil 2.0) zapewnia wiele radości z przeglądania dodatkowej zawartości płyt Blu-ray
• EasyLink pozwala sterować wszystkimi podłączonymi urządzeniami HDMI poprzez gniazdo 

HDMI CEC
• Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych 

przechowywanych w pamięci flash USB



 Odtwarzanie płyt Blu-ray

Płyty Blu-ray to nośniki danych wysokiej 
rozdzielczości, w tym zdjęć w formacie 
1920 x 1080, który charakteryzuje obrazy w 
pełnej jakości HD. Dzięki temu sceny oglądane 
na ekranie wyglądają jak prawdziwe, a płynne 
odtwarzanie ruchu i krystalicznie czysty obraz 
zapierają dech. Technologia Blu-ray zapewnia 
również nieskompresowany i 
nieprawdopodobnie realistyczny dźwięk 
przestrzenny. Duża pojemność płyt Blu-ray 
umożliwia wykorzystanie szerokiej gamy 
funkcji interaktywnych. Płynna nawigacja 
podczas odtwarzania i inne interesujące 
funkcje, takie jak menu podręczne, tworzą 
zupełnie nowy wymiar domowej rozrywki.

Certyfikat DivX Ultra

Obsługa formatu DivX umożliwia odtwarzanie 
filmów zapisanych w tym standardzie i 
najnowszych hitów z Hollywood pobranych z 
Internetu w zaciszu własnego salonu. Format 
DivX to technologia kompresji filmów 
wykorzystująca standard MPEG4, 
umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich 
jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na 
nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, 
które można potem odtwarzać w urządzeniu 
DivX Ultra Certified firmy Philips. Odtwarzacz 
DivX Ultra łączy w jednym, wygodnym 
formacie plików możliwość odtwarzania 

filmów DivX ze znakomitymi funkcjami, takimi 
jak zintegrowane napisy dialogowe, wiele 
języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i 
rozbudowane menu.

Głośnik wysokotonowy
Głośniki wysokotonowe z kopułką przenoszą 
czyste wysokie i średnie częstotliwości, które 
zwiększają ogólną wyrazistość dźwięku. 
Zapewniają one dźwięk o szerokim zakresie 
tonów, bez zniekształceń ani sztucznych 
ulepszeń, wyraźne brzmienie głosu i 
instrumentów. W połączeniu z głośnikami 
niskotonowymi powstaje w efekcie 
zrównoważony dźwięk.

Rozdzielczość 1080p przy 24 klatkach/s

Poczuj prawdziwy klimat kina we własnym 
salonie dzięki obrazowi wyświetlanemu z 
częstotliwością 24 klatek na sekundę. 
Wszystkie oryginalne filmy nagrywane są w tej 
prędkości, co zapewnia wyjątkową jakość 
obrazu i klimat. Odtwarzacze płyt Blu-ray firmy 
Philips oferują częstotliwość wyświetlania 24 
klatek na sekundę, zapewniając kinową jakość 
obrazu, która Cię zadziwi.-

BD-Live (Profil 2.0)

Funkcja BD-Live zapewnia jeszcze więcej 
możliwości w zakresie standardu wysokiej 
rozdzielczości. Teraz możesz otrzymywać 

nowości, podłączając swój odtwarzacz Blu-ray 
Disc do Internetu. Wyjątkowe pliki do 
pobrania, wydarzenia i czaty na żywo, gry i 
zakupy – to wszystko czeka właśnie na Ciebie! 
Ciesz się nowymi możliwościami standardu 
High Definition z odtwarzaczem Blu-ray Disc i 
funkcją BD-Live!

Dolby TrueHD

Format Dolby TrueHD wydobywa z płyt Blu-
ray dźwięk przestrzenny doskonałej jakości. 
Odtwarzany dźwięk jest niemalże niemożliwy 
do odróżnienia od wersji studyjnej, tak więc 
słyszysz dokładnie to, co było zamysłem 
twórców. Format Dolby TrueHD stanowi 
wspaniałe uzupełnienie Twoich wrażeń z 
rozrywki w jakości HD.

EasyLink
Nie chcesz korzystać z kilku pilotów w celu 
sterowania wszystkimi urządzeniami audio-
wideo? Dzięki funkcji EasyLink poprzez HDMI-
CEC możliwe jest korzystanie z pilota 
dekodera, aby sterować innymi urządzeniami 
zgodnymi ze standardem HDMI-CEC (np. 
włączać lub wyłączać zestaw w tym samym 
czasie). EasyLink wykorzystuje standardowy 
przewód HDMI w celu przesyłu poleceń z 
zestawu. Po naciśnięciu przycisku na pilocie 
dekodera zacznie on automatycznie przesyłać 
odpowiednie sygnały do telewizora lub innych 
urządzeń zgodnych ze standardem HDMI-
CEC.
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Obraz/wyświetlacz
• Funkcje poprawy obrazu: zwiększanie rozmiaru 

wideo, wysoka rozdzielczość (720p, 1080i, 1080p), 
Progressive Scan

• Format obrazu: 16:9, 21:9, 4:3

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-

ROM, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, Płyta CD, Video CD, CD-R/CD-RW, Pamięć 
flash USB, DivX Ultra

• Tryby odtwarzania płyt: odtwarzanie standardowe, 
wstrzymanie odtwarzania, wyszukiwanie do 
przodu/w tył, odtwarzanie w zwolnionym tempie w 
przód, wznowienie odtwarzania od momentu 
zatrzymania, pominąć, menu płyty, odtwarzanie 
wielokrotne, Odtwarzanie wielokrotne A-B, 
powiększenie, kąt

• Kod regionu BD: B
• Kod regionu DVD: 2
• Zgodność z formatami:: AVCHD, DivX Ultra, 

H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2 x 50 W RMS
• Korekcja dźwięku: cyfrowy wzmacniacz klasy „D”, 

wzmocnienie częstotliwości skrajnych, regulacja 
tonów wysokich i niskich, Dolby Digital, Dolby 
Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Głośniki
• Przetworniki głośnikowe: Niskotonowy 5 cali, 

wysokotonowy kopułkowo-stożkowy
• Funkcje i cechy głośników: dwudrożne, odłączane 

osłony głośników

Odtwarzanie dźwięku
• Zgodność z formatami:: MP3, PCM, WMA
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R/RW, MP3-

CD, MP3-DVD, WMA-CD, Pamięć flash USB

Odtwarzanie zdjęć cyfrowych
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Pamięć flash USB
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: wysoka rozdzielczość, 

obracać, powiększenie, pokaz slajdów z dźwiękiem 
MP3

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasma tunera: UKF stereo
• Pamięć stacji: 20
• RDS: zegar z funkcją RDS, nazwa stacji, typ 

programu
• Funkcje i cechy dotyczące tunera: automatyczne 

dostrajanie cyfrowe, automatyczne skanowanie

Możliwości połączeń
• Wyjście audio/wideo: komponentowe wyjście 

wideo, kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
cyfrowe wyjście koncentryczne, cyfrowe wyjście 
optyczne, Wyjście HDMI, Gniazdo słuchawek 
(3,5 mm)

• Wejście AUX: 2xRCA (audio)
• Inne: Ethernet
• USB: szybkie złącze USB 2.0

Udogodnienia
• Zegar: na wyświetlaczu głównym, wyłącznik 

czasowy
• Budzenie: budzenie nagraniem z płyty CD, 

budzenie radiem, budzenie z urządzenia USB
• BD-Live (1 GB pamięci wewnętrznej)
• EasyLink: odtwarzanie jednym przyciskiem
• Zabezpieczenie przed dziećmi: nadzór rodzicielski
• Języki menu ekranowego (OSD): angielski, 

francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, 
holenderski, szwedzki, portugalski, duński, fiński, 
polski, turecki, norweski

Akcesoria
• Przewody/podłączenie: przewód audio/wideo, 

przewód zasilający
• Instrukcja obsługi: wielojęzyczna
• Pilot zdalnego sterowania: 50-przyciskowy z 2 

bateriami AAA
• Inne: Antena FM, Skrócona instrukcja obsługi
• Gwarancja: Broszura ogólnoświatowej gwarancji

Zasilanie
• Źródło zasilania: 50/60 Hz
• Źródło zasilania: 220–240 V

Wymiary
• Wymiary głośnika głównego (szer. x gł.): 

160 x 231 mm
• Wysokość głośnika głównego: 255 mm
• Głębokość jednostki centralnej: 247 mm
• Szerokość opakowania: 410 mm
• Wysokość jednostki centralnej: 98 mm
• Wysokość opakowania: 430 mm
• Szerokość jednostki centralnej: 277 mm
• Głębokość opakowania: 325 mm

Zielony
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,25 W
•
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