
 

 

Philips
Sistema Hi-fi com Blu-ray

MBD3000
Obcecado pelo som

Desfrute de música e filmes em alta fidelidade
Obtenha imagens em Full HD a 1080p, tweeters de topo, som de alta fidelidade Dolby TrueHD 
e muito mais através do sistema Hi-fi com Blu-ray da Philips. Graças aos acabamentos em materiais 
de alta qualidade, o Blu-ray, os DVD, os CD apresentam o melhor som e imagem de sempre.

Enriqueça a sua experiência sonora
• Tweeter de topo para um som detalhado e natural
• Dolby TrueHD para som surround de alta fidelidade
• Potência de saída total RMS de 100 W
• Controlo de Graves e Agudos para definir os tons altos e baixos

Enriqueça a sua experiência cinematográfica
• Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
• Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
• 1080p a 24 fps para imagens cinematográficas
• BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
• O EasyLink controla todos os dispositivos HDMI ligados por HDMI CEC
• A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB

Acabamento de qualidade com materiais nobres
• Altifalantes em madeira para um óptimo som natural
• Caixa em alumínio



 Reprodução de discos Blu-ray

Os discos Blu-ray podem armazenar dados em 
alta definição, assim como imagens de 
resolução 1920 x 1080 (alta definição 
completa). As cenas ganham vida graças à 
riqueza dos pormenores, à fluidez dos 
movimentos e à nitidez das imagens. Este 
formato reproduz ainda som surround 
descomprimido, pelo que a sua experiência 
sonora é extraordinariamente realista. A 
elevada capacidade de armazenamento dos 
discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma 
série de possibilidades interactivas. A 
navegação fácil durante a reprodução e outras 
funcionalidades, por exemplo menus 
sobrepostos, confere uma nova dimensão ao 
entretenimento em casa.

Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de 
vídeos e filmes com codificação DivX a partir 
da Internet, incluindo filmes de Hollywood 
adquiridos, no conforto da sua sala de estar. O 
formato multimédia DivX é uma tecnologia de 
compressão de vídeo baseada em MPEG-4 que 
lhe permite guardar ficheiros grandes, como 
filmes, apresentações e vídeos de música em 
suportes multimédia, como CD-R/RW e 
discos DVD regraváveis, para reprodução no 
seu leitor de DVD ou Blu-ray da Philips com 
certificação DivX Ultra. O DivX Ultra combina 
a reprodução de DivX com fantásticas funções 

tais como legendas integradas, vários idiomas 
de áudio, várias faixas e menus num só formato 
de ficheiro conveniente.

Tweeter de topo
Os tweeters de topo reproduzem frequências 
altas e médias claras que melhoram a nitidez 
geral do som que sai dos altifalantes. Graças à 
emissão da uma mistura harmoniosa de um 
som de gama larga sem distorções e 
artificialidade, eles proporcionam uma nitidez 
de voz detalhada e uma pureza de som dos 
instrumentos, compensando o som geral 
quando acompanhados por uma combinação 
de woofers.

1080p a 24 fps

Transporte a verdadeira experiência 
cinematográfica para a sua sala de estar com 
vídeo de 24 fotogramas por segundos. Os 
filmes originais são gravados a esta velocidade, 
garantindo o ambiente e textura de imagem 
que lhes são característicos. Os leitores de 
discos Blu-ray da Philips oferecem 24 fps 
directamente a partir dos discos, permitindo-
lhe desfrutar de imagens sensacionais em alta 
definição comparáveis às de uma sala de 
cinema.

BD-Live (Perfil 2.0)

BD-Live expande ainda mais os horizontes do 
seu mundo de alta definição. Receba conteúdo 

actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à 
Internet. E desfrute de surpresas empolgantes 
como conteúdo exclusivo transferível, eventos 
ao vivo, conversações em directo, jogos e 
compras on-line. Mantenha-se na crista da 
onda de alta definição com a reprodução de 
discos Blu-ray e BD-Live.

Dolby TrueHD

O Dolby TrueHD oferece-lhe o melhor som a 
partir dos seus discos Blu-ray. O som 
reproduzido é praticamente indistinguível do 
som de um estúdio de gravação, para ouvir 
exactamente aquilo que os artistas tinham em 
mente. O Dolby TrueHD completa a sua 
experiência de entretenimento em alta 
definição.

EasyLink
Não quer utilizar vários telecomandos para 
controlar todos os seus produtos no seu 
ecosistema de entretenimento em casa. Com o 
EasyLink através de HDMI-CEC, pode utilizar 
o telecomando STB para controlar (p. ex. ligar/
desligar todo o sistema em simultâneo) os 
outros dispositivos compatíveis com HDMI-
CEC. O EasyLink utiliza o cabo HDMI padrão 
para transferir os comandos do sistema. 
Quando prime um botão no telecomando STB, 
ele enviará automaticamente sinais relevantes 
para o televisor ou outros dispositivos 
compatíveis com HDMI-CEC.
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Imagem/Visualização
• Melhoramento de imagem: melhoramento de 

vídeo, alta definição (720p, 1080i, 1080p), 
varrimento progressivo

• Relação de aspecto: 16:9, 21:9, 4:3

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: BD de vídeo, BD-R/RE 2.0, 

BD-ROM, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, CD, video CD, CD-R/CD-RW, Unidade 
flash USB, DivX Ultra

• Modos de reprodução de discos: reprodução 
normal, pausa, procurar para a frente/para trás, 
avanço lento, retomar reprodução desde a 
paragem, salto, menu do disco, repetir, Repetição 
A-B, Zoom, ângulo

• Código BD da região: B
• Código DVD da região: 2
• Formatos compatíveis: AVCHD, DivX Ultra, 

H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Som
• Potência de saída: 2 x 50 W RMS
• Melhoramento do som: amplificador digital de 

classe "D", intensidade sonora, controlo de graves 
e agudos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby 
True HD, DTS

Altifalantes
• Diafr. altifalantes: Woofer de 5", Tweeter de topo 

cónico
• Melhoramento do altifalante: 2 vias, grelhas de 

altifalantes amovíveis

Reprodução de áudio
• Formatos compatíveis: MP3, PCM, WMA
• Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, 

DVD MP3, CD WMA, Unidade flash USB

Reprodução de fotografias digitais
• Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, Unidade flash USB
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: resolução de alta 

definição, rodar, Zoom, apresentação de 
diapositivos com reprodução de MP3

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM estéreo
• Estações pré-sintonizadas: 20
• RDS: relógio RDS, nome da estação, tipo de 

programa
• Melhoramento do sintonizador: sintonização 

digital automática, procura automática

Conectividade
• Saída de áudio/vídeo: saída de vídeo componente, 

saída de vídeo composto (CVBS), saída coaxial 
digital, saída óptica digital, Saída HDMI, 
Auscultador (3,5 mm)

• Entrada Aux: 2xRCA (áudio)
• Outros: ethernet
• USB: USB 2.0 de alta velocidade

Comodidade
• Relógio: no ecrã principal, temporizador
• Alarmes: alarme com CD, despertador com rádio, 

Alarme USB
• BD-Live (memória interna de 1GB)
• EasyLink (HDMI-CEC): reprodução com um só 

toque
• Protecção infantil: controlo parental
• Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, 

Alemão, Italiano, Espanhol, Holandês, Sueco, 
Português, Dinamarquês, Finlandês, Polaco, Turco, 
Norueguês

Acessórios
• Cabos/ligação: Cabo de áudio/vídeo, cabo de 

alimentação
• Manual do utilizador: vários idiomas
• Telecomando: 50 teclas com 2 pilhas AAA
• Outros: Antena FM, Manual de início rápido
• Garantia: Folheto de garantia mundial

Alimentação
• Fonte de alimentação: 50/60 Hz
• Fonte de alimentação: 220 - 240 V

Dimensões
• Dimensões do altifalantes principal (L x P): 

160 x 231 mm
• Altura do altifalante principal: 255 mm
• Profundidade da unidade principal: 247 mm
• Largura da embalagem: 410 mm
• Altura da unidade principal: 98 mm
• Altura da embalagem: 430 mm
• Largura da unidade principal: 277 mm
• Profundidade da embalagem: 325 mm

Verde
• Consumo de energia em modo de espera: < 

0,25 W
•
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