BDP-X300-B
156782

SRP 399,00 €
Universele speler voor BD, DVD, CD en SACD met
DLNA 1.5 video- en audiostreaming, 4K videoscaling, 24
bit/192 kHz D/A-converter en PQLS-jitterreductie

Kleur

Stijl

PR VERSION, STANDARD, UK VERSION

PRODUCT DETAILS
GELUID EN BEELD UIT DE TOPKLASSE – VOOR EEN PRIJS UIT DE MIDDENKLASSE
In de BDP-X 300 toont de technologische vooruitgang zich van zijn meest aangename kant: in deze universal discspeler kunnen beeld en geluid profiteren van technologieën, die tot voor kort nog erg duur of helemaal niet
beschikbaar waren. De ultramoderne video-engine is echt geweldig in het omzetten van conventionele HD-content van
Blu-ray-schijven of van de ingebouwde video streamer in geloofwaardige 4K UltraHD.

De screencast-standaard Miracast in combinatie met de geïntegreerde WiFi zorgt elke dag voor veel plezier, omdat
deze de inhoud van het scherm van een tablet met slechts één tik naar het tv-toestel beamt. En wie zijn speler af en
toe ook eens over de stereo-installatie wil beluisteren, leert de BDP-X 300 naar waarde te schatten, omdat de speler
over een zeer hoogwaardige conversiemodule beschikt, die wat klank betreft met pure cd-spelers kan concurreren.
Met compatibele Pioneer ontvangers kan de BDP-X 300 met PQLS zelfs nog een sterkere troef uitspelen, die dan
exclusief ten goede komt aan de geluidsoverdracht via de HDMI-kabel.

Deze overdracht is inherent gevoelig voor jitter, variaties in de gegevenstiming die na conversie tot storingen kunnen
leiden. Pioneer pakt dit probleem in de BDP-X 300 bij de wortel aan: in combinatie met een PQLS-compatibele
ontvanger regelt deze de timing van de audiogegevens, waardoor jitter vrijwel wordt geëlimineerd, wat resulteert in een
beter gerichte, en veel heldere klank.

AUDIO EIGENSCHAPPEN
•
•
•
•
•
•
•

Exclusive Audio DAC Board with 192 kHz/24-bit DAC
192 kHz/24-bit Audio Playback (WAV, FLAC, ALAC)
2.8 MHz DSD Playback
Multi-Channel (5.1ch, 5.0ch) Audio Playback (WAV, FLAC, DSD)
Dolby TrueHD/Dolby Digital Plus
DTS-HD Master Audio/DTS-HD High Resolution Audio/DTS-ES/DTS 96/24
HQ Sound for Clear Audio Transmission via HDMI
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•
•
•
•

Precision Quartz Lock System (PQLS) for Compatible AV Receiver
Shielded Power Supply (SMPS) Circuit Board
Anti-Standing Wave Insulators (Rear Insulators Only)
Sound Retriever Link

Specificaties
Product attributen
EAN:

4573211152043

Fabrieksnummer:

BDP-X300(B)CVP2BP

Productgewicht:

3.078 kilograms
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