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Наслаждавайте се на 3D изживяването у дома
С Blu-ray 3D
Този Blu-ray DVD плейър Philips предлага зашеметяващи 3D ефекти и 
преобразуването до 1080p, които създават такава дълбочина на картината, че 
действието сякаш изскача от екрана и ви обгръща напълно, дори от DVD!

Забавлявате се повече
• Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
• BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно

• Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
• SimplyShare за свързване и поточно предаване на всички развлечения, безжично
• USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск

Чувате повече
• Dolby TrueHD за звук с висока вярност

Вижте повече
• Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
• Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
• DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
• Пълна HD 1080p за изключителна рязкост на образите
• Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри



 BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live отваря още по-широко вашия свят 
на висока детайлност. Получете най-
съвременно съдържание просто като 
свържете своя Blu-ray диск плейър към 
интернет. Вълнуващи нови неща, например 
изключително съдържание за изтегляне, 
прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн 
пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете 
вълната на високата детайлност с 
възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-
Live.

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray 
дискове

Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, 
създавайки в собствения ви дом 
вълнуващото и реалистично усещане като в 
киносалон. Отделните изображения за 
лявото и дясното око са записани с 
качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на 
екрана с висока скорост. Вие гледате 
изображенията през специални очила, 
които отварят и затварят лявата и дясната 
леща в синхрон със сменящите се 
изображения, което създава усещането за 
гледане на триизмерна картина с пълна 
висока детайлност.

Сертифициран за DivX Plus HD

DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD 
плейър предлага последните новости в 
технологията DivX, за да ви даде 
възможност да гледате видеоклипове и 
филми с висока детайлност от интернет 
директно на Philips HDTV или на компютър. 
DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане 
на DivX Plus съдържание (H.264 видео с 
висока детайлност и висококачествено 
AAC аудио в MKV файлов контейнер), като 
в същото време поддържа и предишни 
версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus 
HD за цифрово видео с истинска висока 
детайлност.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD осигурява най-качествения 
звук от вашите Blu-ray дискове. 
Възпроизвежданото аудио практически не 
се отличава от студийния мастъринг, така че 
чувате точно това, което авторите са искали 
да чуете. Dolby TrueHD допълва 
цялостното ви развлечение с висока 
разделителна способност.

DVD подобряване на видео

HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. 
Филмите със стандартна разделителна 
способност вече могат да се изживеят в 
истинска HD разделителна способност - 
така се гарантира по-добра детайлност и 
повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с 
"p" в "1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с 
което също се осигуряват безкомпромисно 
ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI 
представлява пряка цифрова връзка, която 
може да пренася некомпресирано HD 
видео и цифрово многоканално аудио, без 
да се преобразуват до аналогови сигнали, с 
което се гарантират безупречна картина и 
качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

EasyLink

EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства, например DVD 
плейъри, Blu-ray плейъри, тонколони 
Soundbar, домашно кино, телевизори и др. с 
едно дистанционно управление. Използва 
стандартния протокол HDMI CEC за 
споделяне на функции между устройствата 
чрез HDMI кабела. С едно натискане на 
бутон можете да управлявате 
едновременно всички свързани устройства 
с възможности за HDMI CEC. Функциите 
като готовност и възпроизвеждане сега 
може да се изпълняват с удивителна лекота.
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Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 16:9, 

21:9, 4:3
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 

148 MHz
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Звук
• Подобрение на звука: Нощен режим
• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход

Възпроизвеждане на видео
• BD регионален код: B
• DVD регионален код: 2
• Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, 

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, 
Повторение, Подновяване след стоп, Търсене 
напред/назад, Пропускане, Бавно напред, 
Стандартно възпроизвеждане, Мащаб

• Подобрение за видео: Deep Color, 
Прогресивно сканиране, Премащабиране на 
видео, x.v. Color

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC, MP3, PCM, 

WAV, WMA

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Картина: GIF, JPEG, JPG
• Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD 

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

Възможности за свързване
• Предни изводи за свързване: USB 2.0
• Задни конектори: Цифров коаксиален изход, 

Ethernet, HDMI изход

Комфорт
• BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
• Защита за деца: Родителски контрол
• EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри 
за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа

• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на 
фърмуер онлайн

Захранване
• Консумирана мощност: 11 W
• Електрозахранване: 220-230 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 

CD-R (Ръководство за потребителя), Карта за 
регистриране на продукта, Ръководство за бърз 
старт, Дистанционно управление

Размери
• Опаковка (Ш x В x Д): 420 x 90 x 303 мм
• Продукт (Ш x В x Д): 310 x 40 x 203 мм
• Тегло на изделието: 1,25 кг
• Тегло вкл. опаковката: 2,0 кг

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 1
• Външен кашон (л x Ш x В): 35,5 x 27,9 x 8,7 см
• Бруто тегло: 1,56 кг
• Нето тегло: 1,2 кг
• Тегло на опаковката: 0,36 кг
• EAN: 87 12581 67250 8

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Стандартен
• Брой включени продукти: 1
• Начин на поставяне: Стандартен
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

35,5 x 27,9 x 8,7 см
• Бруто тегло: 1,56 кг
• Нето тегло: 1,2 кг
• Тегло на опаковката: 0,36 кг
• EAN: 87 12581 67250 8

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

31 x 3,95 x 21,7 см
• Тегло: 1,02 кг
•
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