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Curta a tecnologia 

3D em sua casa
Efeito 3D incrível e conversão 1080p que oferecem profundidade de imagem e ação que 
saltam da tela e atraem sua atenção, mesmo em DVDs!

Envolva mais
• Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD
• BD-Live (Perfil 2.0) para curtir o conteúdo bônus online do Blu-ray
• EasyLink p/ controlar dispositivos HDMI CEC c/ um controle remoto
• SimplyShare para conectar e transmitir todas as mídias via conexão sem fio
• Transforme seu smartphone em um controle remoto para os produtos AV da Philips
• O USB 2.0 reproduz vídeos/músicas de drives USB flash/disco rígido

Ouça mais
• Dolby TrueHD para alta fidelidade sonora

Veja mais
• Reprodução de disco Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
• Deslocamento de legendas para exibição em widescreen sem legendas cortadas
• Aprimoramento de vídeo de 1080p para DVDs via HDMI: imagens praticamente HD
• Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição



 Reprodução de disco Blu-ray 3D

A tecnologia Full HD 3D produz a sensação de 
profundidade para que você tenha uma 
verdadeira e intensa experiência de cinema em 
sua casa. Imagens separadas para os olhos 
esquerdo e direito são gravadas com qualidade 
Full HD 1920 x 1080 e reproduzidas 
alternadamente na tela em alta velocidade. 
Você vivência a experiência visual Full HD 3D 
quando assiste a essas imagens usando óculos 
especiais com tempo determinado de abertura 
e fechamento das lentes esquerda e direita em 
perfeita sincronia com as imagens em 
alternância.

Certificado DivX Plus HD

O DivX Plus HD em seu disc player Blu-ray e/
ou aparelho de DVD oferece a mais moderna 
tecnologia DivX para você curtir vídeos e 
filmes da Internet em alta definição 
diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O 
DivX Plus HD suporta a reprodução de 
conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com 
áudio AAC de alta qualidade em um contêiner 

de arquivo MKV), além de versões anteriores 
de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD 
para vídeo digital de alta definição.

Dolby TrueHD

O Dolby TrueHD oferece o mais puro som de 
discos Blu-ray. O áudio reproduzido é 
praticamente indistinguível do áudio original 
gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir 
o que os criadores querem que você ouça. O 
Dolby TrueHD completa sua experiência de 
entretenimento em alta definição.

Aprimoramento de vídeo para DVDs

O aprimoramento HDMI 1080p fornece 
imagens extremamente nítidas. Filmes em 
DVD com definição padrão agora podem ser 
assistidos em resolução de alta definição, 
garantindo mais detalhes e imagens mais 
realistas. O Progressive Scan (representado 
pela letra "p" em "1080p") elimina a 
predominância da estrutura linear em telas de 
TV possibilitando imagens implacavelmente 
nítidas. Para fechar com chave de ouro, o 

HDMI permite fazer uma conexão digital capaz 
de transmitir vídeo HD digital não compactado 
e áudio multicanal digital sem conversões para 
o modo analógico, fornecendo imagens e 
qualidade de som perfeitos e sem nenhum 
ruído.

EasyLink

Com o EasyLink, você pode controlar vários 
dispositivos, como aparelhos de DVD, Blu-ray 
players, TVs etc., usando um único controle 
remoto. Ele utiliza o protocolo padrão da 
indústria HDMI CEC para compartilhar 
funcionalidades entre dispositivos usando o 
cabo HDMI. Com o toque de um botão, você 
pode operar simultaneamente todos os seus 
equipamentos compatíveis com HDMI CEC 
conectados. Agora, funções como o modo de 
espera e reprodução também podem ser 
executadas com total facilidade!

Curta filmes e músicas

Curta todos os seus filmes e músicas em CD e 
DVD
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Imagem/tela
• Proporção da imagem: 4:3, 16:9, 21:9
• Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de 
vídeo

• Conversor D/A: 12 bits/148 MHz

Som
• Recursos de áudio: Modo noturno
• Sistema de áudio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby TrueHD, DTS 2.0 + saída digital

Reprodução de vídeo
• Código de região do BD: A
• Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, 

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, 

Ângulo, Menu do disco, Pausar, Repetir, Reiniciar 
reprodução no ponto de parada, Pesquisar para 
frente/para trás, Pulo, Avanço Lento, Reprodução 
padrão, Zoom

• Código de região do DVD: 4
• Recursos de vídeo: Progressive Scan, 

Aprimoramento de vídeo, Deep Color, x.v. Color

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: AAC, MP3, PCM, WAV, 

WMA

Reprodução de imagem estática
• Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressivo, PNG
• Aprimoramento de imagens: Girar, Apres.de slides 

c/reprodução de música, Zoom

Formato de arquivo
• Áudio: aac, mka, mp3, wma
• Imagem: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Mídia de reprodução óptica
• Discos reproduzíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Conectividade
• Conexões na parte da frente: USB 2.0
• Conexões traseiras: Saída digital coaxial, Ethernet, 

Saída de HDMI
• Conexões frontais / laterais: Entrada para 

microfone

Praticidade
• BD-Live (necessário dispositivo USB com 1 GB de 

memória)
• Proteção infantil: Censura dos pais
• EasyLink (HDMI-CEC): Suporte a legendas no 

formato 21:9, Reprodução com um toque, Modo 
de espera com um toque, Transição de comandos 
do controle remoto

• Firmware atualizável: Firmware atualizável via USB, 
Atualização online do firmware

Alimentação
• Consumo de energia: 11 W
• Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia no modo de espera: < 1W

Dimensões
• Produto (L x A x P): 310 x 40 x 203 mm
• Peso do produto: 1,25 kg
• Embalagem (L x A x P): 420 x 90 x 303 mm
• Peso, incluindo embalagem: 2 kg

Acessórios
• Acessórios inclusos: Duas pilhas AAA, Cartão de 

registro do produto, Controle remoto, Manual do 
Usuário

Embalagem externa
• Número de embalagens para o cliente: 1
• Embalagem externa (L x L x A): 

36,5 x 29,9 x 8,7 cm
• Peso bruto: 1,56 kg
• Peso líquido: 1,2 kg
• Peso da embalagem: 0,36 kg
• EAN: 87 12581 68603 1

Dimensões da embalagem
• Tipo da embalagem: Papelão
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo de colocação em prateleiras: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

36,5 x 29,9 x 8,7 cm
• Peso bruto: 1,56 kg
• Peso líquido: 1,2 kg
• Peso da embalagem: 0,36 kg
• EAN: 87 12581 68603 1

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

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