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Odtwarzacz Blu-ray 
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W nowoczesnej, minimalistycznej formie zmieszczono wszystkie najpotrzebniejsze źródła dźwięku i obrazu. Oprócz płyt Blu-Ray oferujących 
fantastyczny trójwymiarowy obraz, możemy korzystać z tradycyjnych płyt DVD i CD, a także z zewnętrznych pamięci które mogą być dopięte do 
jednego z dwóch portów USB. BD-SP309 odtwarzacza pliki kodowane w AVCHD czy DivX Plus ™, a obraz z każdego źródła może być skalowany 
do postaci 1080p. Połączenie z Ethernetem zapewnia, oprócz korzystania z funkcji BD-Live, także możliwość zaciągania udostępnionych plików 
dźwiękowych, wizyjnych oraz zdjęć z dysków wpiętych w sieć. Odtwarzacz dostępny będzie w kolorach: srebrnym i czarnym. 



  

  

 
Właściwości ogólne BD-SP309 

• Odtwarzanie 3D Blu-ray Disc 

• Wyjście HDMI z 3D, 1080p, DeepColor™, x.v.Color™ z CEC 

• Dekoder Dolby® TrueHD i Dolby® Digital Plus 

• Dekoder DTS-HD Master Audio™ Essential 

• Skalowanie do 1080p dla wszystkich sygnałów wideo 

• Odtwarza pliki AVCHD*, DivX Plus™ HD (MKV), MP3, i JPEG 

• Wyjście sygnału 1080/24p 

• Port Ethernet – streaming sygnału audio/wideo, BD-Live, zmiana oprogramowania 

• Funkcja BD-Live 

• USB x 2 (front/tył) 

*Dekoduje tylko z płyt DVD±R/RW  

Właściwości Audio/Video BD-SP309 

• Odtwarza płyty: BD Video (BD-ROM, BD-R, BD-RE) 

• Odtwarza płyty: DVD Video (DVD-ROM, DVD±R/RW, DVD±R DL) 

• Odtwarza płyty: Audio CD (CD-R/RW* z MP-3, DTS-CD) 

• Wyjście cyfrowe optyczne 

• PiP Video i Audio (tylko płyta BD) 

• Powtarzanie odtwarzania (BD, DVD i CD (All/Chapter/Title/Track i A-B [tylko dla CD]) 

• Odtwarzanie Angle i Resume (dla płyt BD i DVD) 

*Dysk musi być prawidłowo sfinalizowany 

Inne właściwości 

• OSD (wyświetlanie na ekranie podłączonego telewizora w językach: polskim, angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, włoskim, 
holenderskim, portugalskim, czeskim, słowackim, węgierskim, duńskim, norweskim, fińskim, słoweńskim) 

• Pilot zdalnego sterowania z regulacją głośności i wyborem źródła, funkcją „muting” oraz „on/off” przy współpracy z amplitunerem Onkyo. 
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Waga netto: 1,70 kg 
Waga brutto: 2,80 kg 
Wymiary produktu: 201 x 435 x 57 mm 
Wymiary w opakowaniu: 298 x 520 x 129 mm 
KGO: 0,25 zł 

 

 

BD-SP309 BLACK widok z tyłu 



  

  

 

BD-SP309 Pilot zdalnego sterowania 

 

BD-SP309 SILVER widok z tyłu 

 


