
 

 

Philips
Blu-ray-/DVD-afspiller

3D-afspilning
DivX Plus HD

BDP2180
Nyd 3D-oplevelsen derhjemme

Med Blu-ray 3D
Denne Phillips Blu-ray- og DVD-afspiller gengiver imponerende 3D-effekter, og 1080p-
opskalering giver billedet dybde og action, der træder ud af skærmen og trækker dig langt 
ind i visningsoplevelsen, selv på DVD!

Fordyb dig mere
• Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
• BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
• EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening
• Gør din smartphone til en fjernbetjening til AV-produkter fra Philips
• SimplyShare tilslutter og streamer al underholdning trådløst
• USB 2.0 afspiller video/musik fra USB flash/hardiskdrev

Hør mere
• Dolby TrueHD giver hi-fi-lyd

Se mere
• Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
• DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning
• DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder
• Ægte HD 1080p til knivskarpe billeder
• Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder



 BD-Live (profil 2.0)

BD-Live udvider din high definition-verden 
endnu mere. Modtag opdateret indhold ved 
blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. 
Spændende nye ting som eksklusivt indhold, 
der kan downloades, live-begivenheder, live-
chats, spil og online-shopping venter dig. Rid 
med på high definition-bølgen med Blu-ray-
afspilning og BD-Live

Blu-ray-afspilning i 3D

Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en 
forbedret og realistisk biografoplevelse 
derhjemme. Separate billeder til det venstre og 
højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-
kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved 
høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, 
når billederne ses med specielle briller, der er 
indstillet til at lukke den venstre og højre linse 
synkront med de skiftende billeder.

DivX Plus HD-certificeret

DivX Plus HD på din Blu-ray-afspiller og/eller 
DVD-afspiller leverer det nyeste inden for 

DivX-teknologi, så du kan se HD-video og -film 
fra internettet direkte på dit Philips HD TV 
eller din PC. DivX Plus HD understøtter 
afspilning af DivX Plus-indhold (H.264 HD-
video med AAC-lyd i høj kvalitet i en MKV-fil) 
og afspilning af tidligere versioner af DivX-
video op til 1080p. DivX Plus HD giver ægte 
HD digital video.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD leverer den fineste lydkvalitet 
fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne lyd er 
stort set umulig at skelne fra studieoptagelsen, 
så du kommer til at høre det, skaberne af 
værket ønskede, at du skulle høre. Dolby 
TrueHD fuldender din high definition-
underholdningsoplevelse.

DVD-video-upscaling

HDMI 1080p upscaling leverer billeder, der er 
knivskarpe. DVD-film i standarddefinition kan 
nu nydes i ægte high definition-opløsning, 
hvilket sikrer flere detaljer og mere realistiske 
billeder. Progressiv scanning (repræsenteret af 
"p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen, der er 
fremherskende på TV-skærme, hvilket igen 
sikrer utroligt skarpe billeder. Oven i alt dette 
skaber HDMI en direkte digital forbindelse, 
som kan overføre både ukomprimeret digital 
HD-video og digital multikanallyd uden 
konverteringer til analog – resultatet er 
perfekt billed- og lydkvalitet helt uden nogen 
former for støj.

EasyLink

Med EasyLink kan du kontrollere flere 
enheder, som f.eks. DVD-afspillere, Blu-ray-
afspillere, SoundBar-højttaler, hjemmebiograf 
og TV osv., med én fjernbetjening. Det 
anvender HDMI CEC-branchens 
standardprotokol til deling af funktioner 
mellem enheder via HDMI-kablet. Med et tryk 
på en knap kan du betjene alt dit tilsluttede 
HDMI CEC-kompatible udstyr samtidigt. 
Funktioner som standby og afspilning kan nu 
udføres meget nemt.

Få fornøjelse af film og musik

Få glæde af dine film og din musik på CD og 
DVD

Full HD 1080p

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high 
definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 
1080, som definerer ægte high definition. Det 
medfører helt naturligt, at du får den bedst 
mulige kvalitet af TV-billeder, der er tilgængelig 
i dag - så gør dig klar til en frydefuld oplevelse 
for øjnene.
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Billede/display
• Billedformat: 16:9, 21:9, 4:3
• D/A-konverter: 12 bit/148 MHz
• Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), 

Progressiv scanning, Video-upscaling

Lyd
• Lydforbedring: Night-indstilling
• Lydsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, 

Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital udgang

Videoafspilning
• BD-områdekode: B
• DVD-områdekode: 2
• Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, XviD
• Afspilningstilstand: A-B-gentagelse, Vinkel, 

Diskmenu, Pause, Gentagelse, Genoptag afspilning 
fra stop, Søg fremad/tilbage, Skip, Langsomt 
fremad, Standardafspilning, Zoom

• Videoforbedring: Deep Color, Progressiv scanning, 
Video-upscaling, x.v. Color

Audio Playback
• Komprimeringsformat: AAC, MP3, PCM, WAV, 

WMA

Stillbilledafspilning
• Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressiv, PNG
• Billedforbedring: Rotér, Diasshow med 

musikafspilning, Zoom

Filformat
• Audio (Lyd): aac, mka, mp3, wma
• Billede: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Medier til optisk afspilning
• Diske, der kan afspilles: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på forsiden: USB 2.0
• Tilslutninger på bagpanel: Digital koaksial-udgang, 

Ethernet, HDMI-udgang

Komfort
• BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
• Børnebeskyttelse: Forældrestyring
• EasyLink (HDMI-CEC): Understøttelse af 

undertekster til 21:9-format, Afspilning med ét 
tryk, Standby med et tryk, Fjernbetjening Control-
Passthrough

• Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via 
USB, Online-firmwareopgradering

Strøm
• Strømforbrug: 11 W
• Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
• Standby-strømforbrug: < 1 W

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: 2 x AAA batterier, CD-R 

(Brugervejledning), Produktregistreringskort, 
Lynhåndbog, Fjernbetjening

Mål
• Emballage (B x H x D): 420 x 90 x 303 mm
• Produkt (B x H x D): 310 x 40 x 203 mm
• Produktvægt: 1,25 kg
• Vægt inkl. emballage: 2.0 kg

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 1
• Ydre indpakning (L x B x H): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
• Bruttovægt: 1,56 kg
• Nettovægt: 1,2 kg
• Taravægt: 0,36 kg
• EAN: 87 12581 67250 8

Emballagens mål
• Emballagetype: Dummy
• Antal medfølgende produkter: 1
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Mål på emballage (B x H x D): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
• Bruttovægt: 1,56 kg
• Nettovægt: 1,2 kg
• Taravægt: 0,36 kg
• EAN: 87 12581 67250 8

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 31 x 3,95 x 21,7 cm
• Vægt: 1,02 kg
•
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