
WD Elements™ Play™

Dysk do multimediów

Przechowuj 
multimedia  
i wyświetlaj je na 
ekranie telewizora HD

Uniwersalny odtwarzacz multimedialny o wysokiej pojemności 

Odtwarzanie filmów wideo w rozdzielczości Full-HD z nawigacją

Obsługa wielu formatów plików

WD Elements Play to odtwarzacz multimedialny 
z wbudowanym dyskiem twardym. 
Ekonomiczny sposób przechowywania kolekcji 
multimediów i odtwarzania w rozdzielczości 
Full-HD 1080p na ekranie telewizora.



WD Elements Play
Dysk do multimediów

Funkcje produktu

Dane techniczne produktu
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Rozdzielczość Full-HD 1080p
Przygotuj się na rewelacyjną jakość obrazu 
wideo w rozdzielczości Full-HD oraz 
krystalicznie czysty dźwięk cyfrowy Dolby 
TrueHD i DTS 2.0.

Dużo wolnego miejsca na kolekcję 
multimediów
Wysoka pojemność wbudowanego 
dysku twardego pomieści wiele plików 
multimedialnych.

Obsługa wielu formatów plików
Urządzenie obsługuje większość popularnych 
formatów, w tym RMVB, H264, DTS,  
Dolby TrueHD i MKV.

Współpraca z aparatami i kamerami 
cyfrowymi
Podłącz do urządzenia cyfrowy aparat 
fotograficzny lub kamerę, aby odtwarzać 
zdjęcia i filmy lub kopiować je na dysk.

Automatyczne odtwarzanie
Możliwość automatycznego odtwarzania 
wybranego pliku multimedialnego po 
włączeniu urządzenia. Idealne rozwiązanie 
do prezentowania grafiki artystycznej na 
ekranie telewizora HD lub wyświetlania 
informacji publicznych.

Intuicyjny interfejs użytkownika
Łatwy w obsłudze, intuicyjny i elegancki 
interfejs użytkownika udostępnia 
następujące funkcje nawigacji:
•	 Nawigacja DVD, w tym pełna obsługa 

menu, rozdziałów, funkcji specjalnych 
i napisów.

•	 Wyświetlanie zdjęć w formie pokazu 
slajdów na ekranie telewizora HD  
z unikalnymi efektami przejścia i muzyką. 

•	 Obsługa miniatur zdjęć oraz okładek 
albumów i filmów.

•	 Obsługa list odtwarzania w formatach 
PLS, M3U i WPL.

•	 Podgląd obrazu wideo podczas nawigacji.
•	 Obsługa odtwarzania wideo z napisami 

w wielu językach.

Kompozytowe złącze wideo (RCA)
Kompozytowe wyjście wideo (RCA) 
gwarantuje zgodność z niemal wszystkimi 
odbiornikami TV.

Cyfrowe wyjście audio
Wyjście dźwięku hi-fi lub bezpośrednie 
przekazywanie sygnału dźwiękowego 
w formacie cyfrowym do odbiornika 
multimedialnego zapewnia najwyższą jakość 
dźwięku dookólnego. Obsługiwane standardy 
odtwarzania dźwięku: SPDIF i Dolby Digital.

Formaty multimediów
AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4, VC-1),
MPG/MPEG/VOB/ISO/DAT (MPEG 1, MPEG 2), 
MP4/MOV (Xvid, MPEG4, h.264), MKV  
(h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4), TS/TP/TRP/M2TS  
(MPEG 1/2/4, AVC, VC-1), FLV (H.263, H.264),  
WMV/ASF (Xvid, VC-1, WMV9), RM/RMVB (RV8, RV9)

 
JPEG, GIF, TIFF, BMP, PNG

MP3, WAV/PCM/LPCM, WMA, AAC, FLAC,
MKA, OGG, APE, DTS 2.0/Dolby Digital/Dolby
Digital Plus/Dolby TrueHD (tylko w plikach wideo)

Listy odtwarzania PLS, M3U, WPL

Napisy SRT, SSA, SUB, SMI

Formaty MP3 i WMA obsługują prędkość transmisji bitów do 320 kb/s, formaty AAC, APE, MKA  
i OGG do 256 kb/s, a format FLAC do 1200 kb/s. Format RMVB obsługuje skompresowane wideo  
o rozdzielczości do 1280x720 40 Mb/s; format MPEG1/2/4 obsługuje rozdzielczość do 1080p,  
30 klatek na sekundę. Format MPEG2 ML/MP jest zgodny ze specyfikacją ISO-13818; format 
MPEG1 ML/MP jest zgodny ze specyfikacją ISO-11172. H.264 HP (tylko poziom 4.1). Odsłuchiwanie 
wielokanałowego, dookólnego dźwięku cyfrowego wymaga użycia odbiornika audio. Szczegółowe 
informacje zawiera podręcznik użytkownika.

IntERFEjs WymIARy ZgODnOść Z systEmAmI OPERACyjnymI POjEmnOśCI I mODELE
USB 2.0 (wejście)
HDMI (wyjście)
Złącze kompozytowe A/V (wyjście)
Optyczne złącze audio (wyjście)

Wysokość: 
Długość: 
Szerokość: 
Masa:  

1,6" (41 mm)
8,9" (225 mm)
5,9" (149 mm)
2,31 funta (1,05 kg)

Format NTFS zgodny z systemami  
Windows® XP, Windows Vista®, Windows 7 
Mac OS® X Leopard®, Snow Leopard®  
i Lion™ (wymaga formatowania)

Azja i Pacyfik (NTSC)
1 TB
2 TB 
3 TB
Azja i Pacyfik, Europa, Bliski 
Wschód i Afryka — PAL
1 TB
2 TB 
3 TB

WDBMCE0010HBK
WDBMCE0020HBK
WDBMCE0030HBK

WDBNLC0010HBK
WDBNLC0020HBK
WDBNLC0030HBK

ZAWARtOść ZEstAWu śRODOWIsKO PRACy OgRAnICZOnA gWARAnCjA
Dysk do multimediów
Pilot zdalnego sterowania  
z bateriami
Kabel USB
Zasilacz
Skrócona instrukcja instalacji

Temperatura podczas pracy: 5°C do 35°C
Temperatura podczas przechowywania:  
-40°C do 65°C

WymAgAnIA
Telewizor o standardowej lub wysokiej 
rozdzielczości ze złączem HDMI lub 
kompozytowym (RCA) i kablami.

3 lata
2 lata

Azja i Pacyfik
Europa, Bliski Wschód i Afryka


