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Bucuraţi-vă de experienţa 3D acasă

Cu Blu-ray 3D
Acest DVD player Blu-ray de la Philips creează efecte 3D uimitoare, iar conversia extinsă 
1080p conferă imaginilor adâncime şi acţiune, care depăşesc ecranul şi vă acaparează în 
acelaşi timp, chiar şi pe DVD!

Implicaţi-vă mai mult
• Bucuraţi-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
• BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conţinutul Blu-ray online bonus
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
• Transformaţi-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
• SimplyShare pentru a conecta și transmite wireless tot divertismentul
• USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk

Auziţi mai mult
• Dolby TrueHD pentru sunet de înaltă fidelitate

Vedeţi mai mult
• Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experienţă Full HD 3D acasă
• DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiţie
• Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD
• Full HD 1080p pentru imagini clare
• Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă



 BD-Live (Profil 2.0)

BD-Live duce și mai departe universul înaltei 
definiţii. Primiţi conţinut actualizat conectând 
playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la 
dispoziţie lucruri noi și incitante, precum 
conţinut exclusiv descărcabil, evenimente în 
direct, chat în direct, jocuri și cumpărături 
online. Beneficiaţi de avantajele înaltei definiţii 
cu redarea Blu-ray și BD-Live

Redarea discurilor Blu-ray 3D

Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru 
o experienţă de vizualizare cinematografică 
superioară, realistă acasă. Imagini separate 
pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt 
înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și 
sunt redate alternativ pe ecran la mare viteză. 
Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali 
care sunt temporizaţi pentru a deschide și a 
închide lentila stângă și lentila dreaptă în 
sincronizare cu imaginile alternative, este 
creată experienţa de vizualizare Full HD 3D.

DivX Plus HD certificat

DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări 
în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă 
bucuraţi de clipuri video HD și de filme de pe 
Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau 
pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de 
conţinut DivX Plus (video H.264 HD cu audio 
AAC într-un container de fișier MKV), 
acceptând de asemenea versiuni anterioare 
video DivX până la 1080p. DivX Plus HD 
pentru semnal video digital HD adevărat.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD oferă cel mai curat sunet din 
partea discurilor Blu-ray. Sunetul reprodus 
este efectiv imposibil de distins de sunetul de 
studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au 
intenţionat. Dolby TrueHD vă completează 
experienţa de divertisment de înaltă definiţie.

Upscaling video DVD

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele în format DVD 

la definiţie standard pot fi urmărite acum la 
rezoluţie de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p') 
elimină structura liniilor preponderentă pe 
ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 
care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 
oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

EasyLink

EasyLink îţi permite să controlezi mai multe 
dispozitive precum DVD playerele, playerele 
Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home 
theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei 
singure telecomenzi. Utilizează protocolul 
standard HDMI CEC pentru a partaja 
funcţionalitatea între dispozitive prin 
intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui 
buton, poţi utiliza simultan toate 
echipamentele tale activate și conectate la 
HDMI CEC. Funcţiile ca standby și redare se 
pot efectua acum extrem de ușor.

Bucuraţi-vă de filme și muzică

Bucuraţi-vă de toate filmele și muzica de pe CD 
și DVD
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Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 16:9, 21:9, 4:3
• Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, 
Upscaling video

Sunet
• Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

PLUS, Dolby True HD, DTS 2.0 + ieșire digitală

Redare video
• Cod regiune BD: B
• Cod regiune DVD: 2
• Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu 

disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, 
Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, 
Standard Play, Zoom

• Caracteristici superioare video: Deep Color, 
Scanare progresivă, Upscaling video, x.v.Color

Redare audio
• Format compresie: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Redare imagine statică
• Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progresiv, PNG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Format fișier
• Audio: aac, mka, MP3, wma
• Imagine: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divX, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Conectivitate
• Conectori frontali: USB 2.0
• Conexiuni spate: Ieșire coaxială digitală, Ethernet, 

Ieșire HDMI

Confort
• BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
• Protecţie copii: Restricţionare acces minori
• EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare 

format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod 
standby la o singură atingere, Telecomandă-
Trecere

• Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil 
prin USB, Actualizare firmware online

Alimentare
• Consum de energie: 11 W
• Sursă de alimentare: 220-230 V, 50 Hz
• Consum în standby: < 1 W

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de 

utilizare), Card de înregistrare a produsului, Ghid 
de iniţiere rapidă, Telecomandă

Dimensiuni
• Ambalaj (l x Î x A): 420 x 90 x 303 mm
• Produs (l x Î x A): 310 x 40 x 203 mm
• Greutate produs: 1,25 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,0 kg

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 1
• Cutie exterioară (L x L x Î): 35,5 x 27,9 x 8,7 cm
• Greutate brută: 1,56 kg
• Greutate netă: 1,2 kg
• Greutate proprie: 0,36 kg
• EAN: 87 12581 67250 8

Dimensiunile ambalajului
• Tip ambalaj: Dummy
• Număr de produse incluse: 1
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

35,5 x 27,9 x 8,7 cm
• Greutate brută: 1,56 kg
• Greutate netă: 1,2 kg
• Greutate proprie: 0,36 kg
• EAN: 87 12581 67250 8

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

31 x 3,95 x 21,7 cm
• Greutate: 1,02 kg
•
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