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Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

DivX Plus HD
USB 2.0, Media Link
Višanje ločljivosti DVD-videa

BDP3210B
Vsestranski predvajalnik Blu-ray

z majhnim podstavkom in več možnosti postavitve
Philipsov predvajalnik Blu-ray filme predvaja v najboljši luči. Filme na ploščah Blu-ray 
predvaja v neverjetno ostri sliki polne visoke ločljivosti 1080p, višanje ločljivosti DVD-jev 
pa zagotavlja sliko skoraj visoke ločljivosti.

Več možnosti postavitve
• Lahko ga postavite na mizo ali namestite na steno
• Navpično nameščanje za estetske in ergonomske predvajalnike

Oglejte si več
• Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
• Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
• Višanje ločljivosti DVD-videa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti
• Full HD 1080p za izjemno ostre slike

Doživite več
• Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
• Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega 

diska
• EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom

Slišite več
• Dolby TrueHD za izjemno pristen zvok
• Digitalni izhod DTS 2.0



 Uživajte v filmih in glasbi

Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih

Predvajanje plošč Blu-ray

Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki 
ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 
x 1080. Prizori so izredno realistični in 
podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno 
čiste. Blu-ray omogoča predvajanje 
nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je 
neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč 
Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi 
številne interaktivne možnosti. Nemoteno 
krmarjenje med predvajanjem in druge 
zanimive funkcije, kot so pojavni meniji, 
odpirajo povsem nove možnosti na področju 
domačega razvedrila.

Certifikat DivX Plus HD

DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD 
nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste 

lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti 
in filmih iz spleta neposredno na televizorju 
Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. 
DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX 
Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z 
izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku 
datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše 
različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 
1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni 
video prave visoke ločljivosti.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši zvok s 
plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim 
zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, 
zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili 
ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v 
visoki ločljivosti.

Višanje ločljivosti DVD-videa

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 
1080p prinaša kristalno čiste slike. DVD-filme 
standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v 
visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično 
sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki 
ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično 
strukturo, ki prevladuje na televizijskih 
zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg 
tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno 

digitalno povezavo, ki lahko prenaša 
nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in 
digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v 
analogno obliko – za zvok in sliko popolne 
kakovosti, brez vsakršnih šumov.

EasyLink

S tehnologijo EasyLink lahko z enim daljinskim 
upravljalnikom upravljate več naprav, kot so 
predvajalniki DVD/Blu-ray, zvočniški moduli, 
sistemi za domači kino, televizorji itd. 
Uporablja industrijski standardni protokol 
HDMI CEC za skupno rabo funkcij med 
priključenimi napravami prek kabla HDMI. S 
pritiskom na gumb lahko hkrati upravljate vso 
priključeno opremo, ki podpira standard 
HDMI CEC. Funkcije, kot sta stanje 
pripravljenosti in predvajanje, so zdaj še 
enostavnejše za uporabo.

USB 2.0
Univerzalno zaporedno vodilo ali USB je 
industrijski standard, ki omogoča hitro in 
enostavno povezavo zunanjih naprav z 
računalnikom, zabavno elektroniko in 
mobilnimi napravami. USB 2.0 zagotavlja boljše 
in hitrejše delovanje – je do 40-krat hitrejši kot 
USB 1.0 in ga odlikuje hitrost prenosa 
podatkov 480 Mb/s v primerjavi s prvotno 
hitrostjo 12 Mb/s. Ko napravo vključite, se 
konfiguracija opravi samodejno. Prek USB 2.0 
lahko enostavno povežete prenosne naprave 
USB ali trde diske, izberete film, glasbo ali 
fotografije in začnete s predvajanjem.
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Slika/zaslon
• Razmerje stranic: 16:9, 21:9, 4:3
• Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 

1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Zvok
• Izboljšava zvoka: nočni način
• Glasbeni sistem: Dolby Digital Plus, Dolby True 

HD, DTS 2.0 + digitalni izhod

Predvajanje videa
• Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, 

MPEG4 (AVC), MPEG1
• Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni 

plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s 
predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, 
Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, 
Povečava

• Izboljšave videa: Deep Color, Progresivni izris, 
Višanje ločljivosti videa, x.v. Color

Predvajanje zvočnih posnetkov
• Format stiskanja: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Predvajanje fotografije
• Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, 

Povečava

Oblika zapisa datoteke
• Zvok: aac, mka, mp3, wma
• Slika: GIF, JPEG, JPG
• Videoposnetek: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, 

mpg

Optični mediji za predvajanje
• Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Povezljivost
• Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
• Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI

Priročnost
• Otroška zaščita: Starševski nadzor

• EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s 
podporo za podnapise, Predvajanje z enim 
dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, 
Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika

• Nadgradljiva vdelana programska oprema: 
Nadgradnja vdelane programske opreme prek 
vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane 
programske opreme

Zasnova
• Namestitev na steno

Napajanje
• Napajanje: 50/60 Hz, 110-240 V
• Poraba energije: < 10 W
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dodatna oprema
• Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R 

(uporabniški priročnik), registracijska kartica 
izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski 
upravljalnik, Adapter AC/DC, Napajalni kabel

• Plošča za namestitev na steno

Dimenzije izdelka
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 21 x 5,25 x 21 cm
• Teža: 0,745 kg

Dimenzije embalaže
• Vrsta embalaže: Karton
• Število priloženih izdelkov: 1
• Vrsta postavitve na polico: Ležeče
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 28,5 x 9 x 25 cm
• Bruto teža: 1,354 kg
• Neto teža: 1,049 kg
• Teža embalaže: 0,305 kg
• EAN: 48 95185 62331 3

Zunanja škatla
• Število komercialnih pakiranj: 1
• Outer carton (L x Š x V): 28,5 x 25 x 9 cm
• Bruto teža: 1,354 kg
• Teža embalaže: 0,305 kg
• EAN: 48 95185 62331 3
• Neto teža: 1,049 kg
•
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