
 

 

Philips
HiFi-system med Blu-ray-
komponent

MBD3000
Besatt av ljud

Njut av HiFi-musik och filmer
1080p-bilder i Full HD, dome-diskanthögtalare, Dolby TrueHD Hi-Fi-ljud och mer med 
Philips Hi-Fi-system med Blu-ray-komponent. Det är tillverkat i förstklassigt material, och 
Blu-ray DVD-skivor, CD-skivor med mera har aldrig låtit så bra eller varit så snygga.

Berika din ljudupplevelse
• Dome tweeter för detaljerat och naturligt ljud
• Dolby TrueHD för naturtroget surroundljud
• Total uteffekt på 100 W RMS
• Diskant- och baskontroll för höga och låga toner

Förhöj dina filmupplevelser
• Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
• DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
• 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
• BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
• EasyLink styr alla HDMI-anslutna enheter via HDMI CEC
• Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter

Förstklassig finish med ädla material
• Högtalare i trä för fantastiskt naturtroget ljud
• Aluminiumhölje



 Blu-ray Disc-uppspelning

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta 
data och bilder med en upplösning på 1920 x 
1080, som är definitionen för fullständigt 
högupplösta bilder. Scener verkar få liv när 
detaljerna framträder lika tydligt som i 
verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna 
blir kristallklara. Med Blu-ray får du även 
okomprimerat surroundljud  så att 
ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den 
stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör 
det möjligt att införliva en mängd interaktiva 
funktioner. Smidig navigering under 
uppspelning och andra funktioner, till exempel 
popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt 
ny dimension.

DivX Ultra-certifierad

Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-
kodade videofilmer och filmer från internet, 
även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-
medieformatet är en MPEG-4-baserad 
videokomprimeringsteknik som du kan 
använda när du sparar stora filer som filmer, 
filmklipp och musikvideor på skivor som CD-
R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och 
spela upp dem på din DivX Ultra Certified Blu-
ray-spelare eller DVD-spelare från Philips. I 
DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med 
suveräna funktioner som integrerad textning, 
flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett 
praktiskt filformat.

Dome tweeter
Dome tweeter-högtalare återger höga och 
medelhöga frekvenser klart, vilket förbättrar 
den övergripande ljudkvaliteten från 
högtalarna. Genom en harmonisk blandning av 
oförvanskat och ofärgat mångsidigt ljud ger de 
såväl sång som instrument en ljudkvalitet och 
tonrenhet som, i kombination med woofer-
högtalarna, balanserar det totala ljudet.

1080p vid 24 fps

Få en riktig bioupplevelse hemma i 
vardagsrummet med video i 24 bilder per 
sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den 
här bildhastigheten som ger helt unik stämning 
och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är 
utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund 
direkt från Blu-ray Disc-skivor – och ger dig 
därmed sensationella biolika högupplösta 
bilder som kommer att slå dig med häpnad.-

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu 
mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom 
att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. 
Spännande nyheter som exklusivt 
nedladdningsbart material, live-evenemang, 
live-chatt, spel och online-shopping väntar på 
dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-
uppspelning och BD-Live

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD ger bästa tänkbara ljud från 
Blu-ray-skivorna. Det återgivna ljudet är nästan 
omöjligt att särskilja från den ursprungliga 
studioinspelningen. Det innebär att du hör vad 
de som skapade musiken avsåg att du skulle 
höra. Med Dolby TrueHD får du den ultimata 
upplevelsen med ditt 
hemunderhållningssystem.

EasyLink
Du vill inte använda flera olika fjärrkontroller 
för att styra alla dina produkter i ditt 
hemmabiosystem. Med EasyLink via HDMI-
CEC kan du använda fjärrkontrollen till 
digitaldekodern till att styra (t.ex. slå på/av 
systemet) de andra HDMI-CEC-kompatibla 
enheterna. EasyLink använder den vanliga 
HDMI-kabeln till att överföra 
systemkommandon. När du trycker på en 
knapp på fjärrkontrollen till digitaldekodern 
skickas automatiskt de relevanta signalerna till 
TV:n eller till andra HDMI-CEC-kompatibla 
enheter.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en 
protokollstandard som brukar användas för att 
sammankoppla datorer, kringutrustning och 
elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed 
USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/
s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-
enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link 
behöver du bara ansluta USB-enheten, välja 
film, låt eller bild och sätta igång.
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Bild/visning
• Bildförbättring: förbättrad videoupplösning, HD 

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

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: 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-
flashminne, DivX Ultra

• Skivuppspelningslägen: standarduppspelning, paus, 
sök framåt/bakåt, sakta framåt, återuppta spelning 
från stopp, skaksäker, skivmeny, repetering, 
Repetera A–B, Zoom, vinkel

• BD-regionkod: B
• DVD-regionkod: 2
• Kompatibla format: AVCHD, DivX Ultra, H.264, 

MPEG2, VC-1, WMV

Ljud
• Uteffekt: 2 x 50 W RMS
• Ljudförbättring: digital klass D-Förstärkare, 

loudness, diskant- och baskontroll, Dolby Digital, 
Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS

Högtalare
• Högtalarelement: 5 tums woofer, konisk dome 

tweeter
• Högtalarförbättring: 2-vägs, löstagbara 

högtalargaller

Ljuduppspelning
• Kompatibla format: MP3, PCM, WMA
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-

skiva, MP3-DVD, WMA-CD, USB-flashminne

Digitalfotovisning
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/ +RW, 

DVD-R/-RW, USB-flashminne
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: HD-upplösning, rotera, Zoom, 

bildspel med MP3-uppspelning

Mottagare/mottagning/sändning
• Radioband: FM-stereo
• Kanalförinställningar: 20
• RDS: RDS-klocka, stationsnamn, programtyp
• Mottagarförbättring: automatisk digital 

kanalsökning, automatisk avsökning

Anslutningar
• Ljud-/videoutgång: komponentvideoutgång, 

kompositvideoutgång (CVBS), digital 
koaxialutgång, digital optisk utgång, HDMI-utgång, 
Hörlur (3,5 mm)

• Aux-in: 2 x RCA (ljud)
• Övrigt: ethernet
• USB: USB 2.0 med hög hastighet

Bekvämlighet
• Klocka: på huvudskärmen, insomningsfunktion
• Larm: CD-larm, radiolarm/radioväckning, USB-

larm
• BD-Live (1 GB internminne)
• EasyLink (HDMI-CEC): uppspelning med en 

knapptryckning
• Barnsäkring: föräldrakontroll
• OSD-språk (On-screen Display): Engelska, 

Franska, Tyska, Italienska, Spanska, Nederländska, 
Svenska, Portugisiska, Danska, Finska, Polera, 
Turkiska, Norska

Tillbehör
• Kablar/anslutning: ljud-/videokabel, nätkabel
• Bruksanvisning: flera språk
• Fjärrkontroll: 50 knappar med 2 st AAA-batterier
• Övrigt: FM-antenn, Snabbstartguide
• Garanti: Häfte med världsomfattande garanti

Effekt
• Strömförsörjning: 50/60 Hz
• Strömförsörjning: 220 - 240 V

Mått
• Huvudhögtalarens mått (B x D): 160 x 231 mm
• Huvudhögtalare, höjd: 255 mm
• Huvudenhet, djup: 247 mm
• Paketbredd: 410 mm
• Huvudenhet, höjd: 98 mm
• Paketbredd: 430 mm
• Huvudenhet, bredd: 277 mm
• Pakethöjd: 325 mm

Grön
• Strömförbrukning i standby-läge: < 0,25 W
•
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