
 

 

Philips
Komponentný Hi-Fi 
systém s Blu-ray

MBD3000
Posadnutí zvukom

Vychutnávajte si hudbu a filmy s vysokou vernosťou
Komponentný HiFi systém Philips Blu-ray poskytuje obraz v plnom rozlíšení HD 1080p, kužeľové 

výškové reproduktory, zvuk s vysokou vernosťou Dolby TrueHD a ďalšie funkcie. Povrchová úprava 

z materiálov vysokej kvality, disky Blu-ray, DVD, CD a ďalšie prvky a funkcie, ktoré vyzerajú a znejú 

neprekonateľne.

Obohaťte váš zvukový zážitok
• Výškový reproduktor s kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk
• Dolby TrueHD pre priestorový zvuk s vysokou vernosťou
• Celkový výstupný výkon 100 W RMS
• Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny

Obohaťte vaše zážitky z filmov
• Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
• Certifikované pre DivX Ultra pre zdrokonaleného prehrávanie videa DivX
• 1080p pri 24 sn./sek. pre obraz ako v kine
• BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray
• EasyLink ovláda všetky zariadenia pripojené cez HDMI pomocou rozhrania HDMI CEC
• Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash

Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov
• Drevené reproduktory pre vynikajúci prirodzený zvuk
• Hliníková skrinka



 Prehrávanie diskov Blu-ray

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie 
údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom 
v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s 
plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď 
na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a 
obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež 
zabezpečuje nekomprimovaný priestorový 
zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane 
neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia 
kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavanie 
celej rady interaktívnych možností. Plynulá 
navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce 
funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky 
prinášajú úplne nový rozmer do domácej 
zábavy.

Certifikované pre DivX Ultra

Videá a filmy prevzaté z Internetu, vrátane 
zakúpených hollywoodských filmov, 
skomprimované kodekom DivX, si vďaka 
podpore DivX® môžete vychutnať z pohodlia 
svojej obývačky. Formát DivX Media 
predstavuje technológiu kompresie videa 
využívajúcu štandard MPEG-4. Táto 
technológia umožňuje uložiť veľké súbory, ako 
napríklad filmy, videoukážky či hudobné klipy, 
na disky CD-R/RW alebo DVD, za účelom 
prehrávania na zariadení Philips s certifikáciou 
pre štandard DivX Ultra®. Označenie DivX 
Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň 
prehrávania videonahrávok skomprimovaných 

kodekom DivX; inými slovami, jediný súborový 
formát obsahuje okrem videonahrávky aj iné 
skvelé funkcie, ako sú integrované titulky, 
podpora viacerých jazykov, viaceré zvukové 
stopy či rôzne používateľské ponuky.

Reproduktor s kužeľ. klenbou
Kužeľové výškové reproduktory reprodukujú 
jasné vysoké a stredné frekvencie, ktoré 
zdokonaľujú celkovú čistotu zvuku z 
reproduktorov. Prinášajú harmonickú zmes 
nerušeného a nezafarbeného 
širokopásmového zvuku a ponúkajú detailnú 
čistotu vokálov a tónovú čistotu nástrojov, a 
tým v spojení s basovými reproduktormi 
dodávajú zvuku celkovú rovnováhu.

1080p pri 24 sn./sek.

Prineste skutočný zážitok z kina do svojej 
obývačky s videom s 24 zábermi za sekundu. 
Originálne filmy sa všetky nahrávajú pri tejto 
prenosovej rýchlosti, čím sa zabezpečuje 
okolie a textúra obrazu, ktorá je taká 
jedinečná. Prehrávače diskov Blu-ray značky 
Philips sú vybavené tak, aby vám zaistili 24 záb./
s priamo z diskov Blu-ray - čím vám dodajú 
jedinečný obraz s vysokým rozlíšením ako v 
kine, ktorý na vás urobí dojem.-

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta 
vysokého rozlíšenia. Prijímajte aktuálny obsah 

len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-
ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové 
zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na 
prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, 
hranie hier a on-line nakupovanie. Surfujte na 
vlne vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania 
diskov Blu-ray a BD-Live

Dolby TrueHD

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten 
najkvalitnejší zvuk z diskov Blu-ray. 
Reprodukovaný zvuk je prakticky 
nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže 
budete počuť presne to, čo pre vás pripravili 
jeho tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD je 
dokonalým vyvrcholením vášho zážitku zo 
zábavy vo vysokom rozlíšení.

Easy Link
Na ovládanie všetkých zariadení vo vašom 
ekosystéme domácej zábavy určite nechcete 
používať niekoľko diaľkových ovládaní. Vďaka 
funkcii EasyLink cez rozhranie HDMI-CEC 
budete môcť používať diaľkové ovládanie 
systému STB na ovládanie (napr. súčasne 
zapnúť/vypnúť systém) iných zariadení 
kompatibilných s rozhraním HDMI-CEC. 
EasyLink využíva na prenášanie systémových 
príkazov bežný kábel HDMI. Keď stlačíte 
tlačidlo na diaľkovom ovládaní systému STB, 
automaticky odošle príslušné signály do 
televízora či iných zariadení kompatibilných s 
HDMI-CEC.
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Obraz/Displej
• Zdokonalenie obrázkov: zvýšenie rozlíšenia videa, 

vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), Funkcia 
Progressive Scan

• Pomer strán: 16:9, 21:9, 4:3

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: 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 jednotka 
Flash, DivX Ultra

• Režimy prehrávania disku: štandardné prehrávanie, 
pozastaviť, vyhľadávanie dopredu a dozadu, pomaly 
dopredu, pokračovanie v prehrávaní od zastavenia, 
preskočiť, ponuka disku, opakovať, A-B 
opakovane, Približovanie, uhol

• Regionálny kód BD: B
• regionálny kód DVD: 2
• Kompatibilné formáty: AVCHD, DivX Ultra, 

H.264, MPEG2, VC-1, WMV

Zvuk
• Výstupný výkon: 2 x 50 W RMS
• Vylepšenie zvuku: digitálny zosilňovač triedy „D“, 

hlasitosť, ovládanie výšok a basov, zvuk Dolby 
Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Reproduktory
• Budiče reproduktorov: 5" reproduktor pre hlboké 

tóny, výškový reproduktor s kužeľovou klenbou
• Zdokonalenie reproduktoru: 2-pásmový, 

odnímateľné mriežky na reproduktory

Prehrávanie zvuku
• Kompatibilné formáty: MP3, PCM, WMA
• Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-

DVD, WMA-CD, USB jednotka Flash

Prehrávanie digitálnych fotografií
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: vysoké rozlíšenie, otočiť, 

Približovanie, prezentácia s prehrávaním MP3

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Pásma tunera: FM Stereo
• Predvolené stanice: 20
• RDS: nastavenie hodín RDS, názov stanice, typ 

programu
• Zdokonalenie tunera: automatické digitálne 

ladenie, automatické vyhľadávanie

Pripojiteľnosť
• Výstup zvuku/videa: komponentný video výstup, 

kompozitný video výstup (CVBS), digitálny 
koaxiálny výstup, digitálny optický výstup, Výstup 
HDMI, Slúchadlá (3,5 mm)

• Vstup Aux: 2 x RCA (zvuk)
• Iné: ethernet
• USB: USB 2.0 s plnou rýchlosťou

Vybavenie a vlastnosti
• Hodiny: na hlavnom displeji, časovač vypnutia
• Budíky: budenie prehrávaním disku CD, 

rádiobudík, USB alarm
• BD-Live (vstavaná pamäť 1 GB)
• Easy Link: prehrávanie jedným dotykom
• Ochrana detí: rodičovská kontrola
• Jazyky ponuky na obrazovke: Angličtina, 

Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, 
Holandčina, Švédčina, Portugalčina, Dánčina, 
Fínčina, Poľština, Turečtina, Nórčina

Príslušenstvo
• Káble/pripojenie: audio/video kábel, sieťový kábel
• Manuál používateľa: viacjazyčný
• Diaľkové ovládanie: 50-tlačidlové s 2 x AAA 

batériami
• Iné: FM anténa, Stručná príručka spustenia
• Záruka: Celosvetovo platný záručný list

Príkon
• Zdroj napájania: 50/60 Hz
• Zdroj napájania: 220 - 240 V

Rozmery
• Rozmery hlavného reproduktoru (Š x H): 

160 x 231 mm
• Výška hlavného reproduktora: 255 mm
• Hĺbka hlavnej jednotky: 247 mm
• Šírka balenia: 410 mm
• Výška hlavnej jednotky: 98 mm
• Výška balenia: 430 mm
• Šírka hlavnej jednotky: 277 mm
• Hĺbka balenia: 325 mm

Zelená
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,25 W
•
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