
 

 

„Philips“
„Blu-ray“ diskų / DVD 
grotuvas

3D „Blu-ray“ diskų įrašų 

perklausa

DivX Plus HD
„USB2.0 Media Link“

BDP2190
Mėgaukitės 3D pojūčiais namuose

naudojantis „Blu-ray 3D“
„Philips Blu-ray“ DVD leistuvas leidžia mėgautis stulbinamu 3D efektu, o 1080p vaizdo 
konvertavimo į didesnę raišką funkcija suteikia galimybę žiūrėti gilius ir veržte 
besiveržiančius iš ekrano vaizdus, kurie įtrauks jus į veiksmo sūkurį – net per DVD!

Pasinerkite giliau
• Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika
• USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
• „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
• „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu

Išgirskite daugiau
• „Dolby TrueHD“ aukštos kokybės garsui
• DTS 2.0 skaitmeninė išvestis

Pamatykite daugiau
• „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
• „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
• DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgaukitės HD artimais vaizdais
• Subtitrų keitimasis plačiame ekrane jų nepametant
• „Full HD“ 1080p užtikrina itin ryškų vaizdą



 Mėgaukitės filmais ir muzika

Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa

„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad 
galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne 
kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri 
vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 
1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi 
dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro 
specialius akinius, kurie sinchronizuodami 
atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius 
keičiantis vaizdams, sukuriamas „Full HD“ 3D 
vaizdo pojūtis.

„BD-Live“ (2.0 profilis)

„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės 
raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos 
prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. 
Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, 
išskirtinis atsisiunčiamas turinys, tiesioginiai 
įvykiai, pokalbiai, žaidimai ir interneto 
parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. Pasinerkite 
į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų atkūrimo ir 
„BD-Live“ pasaulį

„DivX Plus HD Certified“

„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ 
grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia 
„DivX“ technologija, suteikianti galimybę 
mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš 
interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar 
kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX 
Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su 
aukštos kokybės AAC garsu MKV failo 
sudėtiniame rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes 
„DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX 
Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„Full HD 1080p“

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės 
raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 
1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full 
HD“ vaizdus. Tai reiškia, kad jums bus pateikta 
geriausia šiandien įmanoma televizijos vaizdo 
kokybė – todėl pasiruoškite pamaloninti savo 
akis.

„Dolby TrueHD“

„Dolby TrueHD“ perteikia geriausią garsą iš 
jūsų „Blu-ray“ diskų. Garso atkūrimas yra 

virtualiai neatskiriamas iš pagrindinės studijos, 
todėl girdite tai, ką kompozitorius ir norėjo, 
kad išgirstumėte. „Dolby TrueHD“ papildo 
jūsų aukštos raiškos pramogų patirtį.

DVD vaizdo konvertavimas į did. raišką

HDMI 1080p konvertavimas į didesnę raišką 
suteikia vaizdams neprilygstamo ryškumo. 
Standartinės raiškos DVD filmus galite 
konvertuoti į didelės raiškos formatą – 
mėgaukitės detalesniu ir natūralesniu vaizdu. 
Progresinis nuskaitymas („1080p“ žymimas 
raide „p“) pašalina linijas, kurių TV ekrane 
rodoma daug, todėl vaizdas tampa 
nepakartojamai ryškus. Ir pagaliau – tiesioginis 
HDMI skaitmeninis ryšys, kuriuo perduodamas 
neglaudintas skaitmeninis HD vaizdas bei 
skaitmeninis kelių kanalų garsas, 
nekonvertuojant į analoginį signalą – puiki 
vaizdo ir garso kokybė, jokių triukšmų.

EasyLink

Naudodami „EasyLink“ galite valdyti kelis 
prietaisus, (DVD grotuvą, „Blu-ray“ grotuvą, 
„SoundBar“ garsiakalbius, namų kiną ir 
televizorių) vienu nuotolinio valdymo pultu. Jis 
naudoja HDMI CEC industrinio standarto 
protokolą, dalinantis prietaisų funkcionalumu 
per HDMI laidą. Vienu mygtuko paspaudimu 
galite valdyti visą prijungtą HDMI CEC įrangą 
vienu metu. Dabar galite lengvai valdyti tokias 
funkcijas kaip budėjimo režimas ir atkūrimas.
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Vaizdas / ekranas
• Kraštinių santykis: 16:9, 21:9, 4:3
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

Garsas
• Garsumo gerinimas: Nakties režimas
• Garso sistema: „Dolby Digital Plus“, „Dolby True 

HD“, DTS 2.0 + skaitmeninė išvestis

Vaizdo atkūrimas
• BD regiono kodas: B
• Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, 

MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, 

Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą 
nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, 
Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdidinimas

• DVD regiono kodas: 2
• Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour” funkcija, 

Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo pagerinimas, 
„x.v. Color“

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: AAC, MP3, PCM, WAV, 

WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
• Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, m2ts, MKV, mp4, 

MPEG, mpg

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, 

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

Prijungimo galimybė
• Priekinės jungtys: USB 2.0
• Galinė jungtis: Skaitmeninė koaksialinė išvestis, 

Eternetas, HDMI išvestis

Patogumas
• „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinės)
• Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
• „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų 

palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo 
režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo 
pultas - „Passthrough“

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Ekrano meniu kalbos: lietuvių

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 11 W
• Maitinimo šaltinis: 220-230V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: <1 W

Matmenys
• Pakuotė (P x A x G): 315 x 81 x 259 mm
• Produktas (P x A x G): 270 x 41 x 199 mm
• Gaminio svoris: 1,02 kg
• Svoris su pakuote: 1,3 kg

Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R /

naudotojo vadovas, Prekės registracijos kortelė, 
Greitos pradžios vadovas, Nuotolinis valdymas

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

27 x 4,1 x 19,93 cm
• Svoris: 0,91 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

31,5 x 25,9 x 8,1 cm
• Bendras svoris: 1,3 kg
• Grynasis svoris: 1,02 kg
• Pakuotės svoris: 0,28 kg
• EAN: 48 95185 60851 8

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Outer carton (L x W x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
• Bendras svoris: 1,3 kg
• Grynasis svoris: 1,02 kg
• Pakuotės svoris: 0,28 kg
• EAN: 48 95185 60851 8
•
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