
 

 

Philips
Blu-ray-soitin

BDP2500
Löydä Blu-ray

Nauttiminen True HD -videokuvasta on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, kun 
valitset kompaktin Philips Blu-ray -soittimen BDP2500. Koe Dolby TrueHD 7.1 -
surround-ääni ja parannettu DivX Ultra -videotoisto.

Näet enemmän
• Tekstityksen vaihto -toiminnolla näet koko tekstityksen laajakuvatelevisiossa
• Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
• Elokuvatason kuvaa 1080p / 24 kuvaa sekunnissa
• Full HD 1080p takaa veitsenterävät kuvat
• DivX Ultra toistaa tehokkaasti DivX-mediatiedostoja
• DVD-videokuvan parannus: 1080p HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun

Kuulet enemmän
• Dolby Digital Plus tuottaa 7.1-surround-äänen

Osallistu enemmän
• Bonusnäkymä, jossa videon ja äänentoiston PIP-toiminto
• Nauti CD- ja DVD-levyjen elokuvista ja musiikista
• EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä



 Tekstityksen vaihto

Tekstityksen vaihto on lisätoiminto, jolla 
käyttäjät voivat manuaalisesti siirtää elokuvan 
tekstityksen sijaintia televisiossa tai 
tietokoneen näytössä. Käyttäjät voivat siirtää 
tekstitystä ylös- tai alaspäin kaukosäätimellä. 
Laajakuvanäytöissä, kuten 21:9 Cinema -
televisioissa ja projektoreissa, tekstitykset 
saattavat joskus hävitä näkyvistä. Tällöin 
käyttäjän on vaihdettava näytön kuvasuhdetta, 
mikä heikentää laajakuvan etuja. Tekstityksen 
vaihtotoiminnolla käyttäjä pystyy säilyttämään 
oikean kuvasuhteen ja saa sijoitetuksi 
tekstityksen optimaalisesti kuvaruutuun.

Blu-ray-soitin

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa 
sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 
x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella 
heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja 
kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray 
mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen 
käytön - ja uskomattoman elävän 
kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri 
tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös 
erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen 
käyttämisen. Saumaton toistonaikainen 
navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten 
ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan 
uudelle tasolle.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD tarjoaa 7.1-kanavaisen äänen 
Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä 
studiomasternauhan tasoa, joten kuulet 
taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. 
Dolby TrueHD täydentää katsomis- ja 
kuuntelukokemuksesi.

Bonusnäkymä,

Bonusnäkymässä voit nauttia PIP-toiminnon 
äänivaihtoehdoista. Toinen pienempi ikkuna, 
jossa voi katsella eri videota, näkyy pääkuva 
yläpuolella. Voit siis valita, kuunteletko 
pienemmän vai suuremman kuvan ääntä. Näin 
voit hyödyntää monia erikoistoimintoja, joita 
Blu-ray-elokuviin usein lisätään. Voit 
esimerkiksi katsella ja kuunnella ohjaajan 
kommentteja pienemmästä ikkunasta samalla 
kun hän viittaa tiettyihin suuremmassa kuvassa 
näkyviin kohtauksiin tai näyttelijöihin.

1080p / 24 kuvaa sekunnissa

Luo kotiisi oikean elokuvateatterin tunnelma 
katselemalla elokuvia 24 kuvaa sekunnissa. 

Elokuvat tallennetaan alunperin tällä 
nopeudella, minkä vuoksi niiden tunnelma ja 
kuvan rakenne on ainutlaatuinen. Philips Blu-
ray-soittimet toistavat Blu-ray-levyt 24 kuvan 
nopeudella ja luovat upean ja hämmästyttävän 
elokuvateatterimaisen teräväpiirtokuvan.-

DVD-videokuvan parannus

Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa 
kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa 
normaalitarkkuuksisia DVD-elokuvia 
teräväpiirtotarkkuudella - mikä lisää 
yksityiskohtia ja tekee kuvasta 
todenmukaisemman. Progressive Scan 
(1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun 
juovarakenteen, mikä parantaa kuvan 
terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran 
digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää 
pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja 
digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta 
analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja 
äänen laatu on täysin häiriötöntä.

DivX Ultra

DivX Ultran parhaita ominaisuuksia ovat DivX-
toisto ja mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, 
useat kielivalinnat, raidat ja valikot 
helppokäyttöisessä muodossa.
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Kuva/näyttö
• Kuvasuhde: 21:9, 16:9, 4:3
• Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), 

Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus
• D/A-muunnin: 12-bittinen / 150 MHz

Videotoisto
• Toistomuodot: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, 

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-
CD, DivX, CD, CD-R/CD-RW

• Pakkausformaatit: H.264, MPEG2, VC-1, DivX 
Ultra, WMV, XviD

• Levytoistotilat: Normaali toisto, Keskeytys, Haku 
eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Toiston 
jatko keskeytyskohdasta, Ohitustoiminto, 
Levyvalikko, Jatkuva toisto, jakson jatkuva toisto 
(A-B), Zoomaus, Kulma

• Videoparannukset: Deep Color, x.v. Color, 
Videokuvan parannus, Progressive Scan -toiminto

• BD-aluekoodi: B
• DVD-aluekoodi.: 2

Ääni
• Äänentoistojärjestelmä: Dolby True HD, DTS 2.0 

+ digitaalilähtö, DTS, Dolby Digital
• Signaali/kohina-suhde: 105 dB
• D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
• Dynaaminen alue (1 kHz): 100 dB
• Taajuusvaste: (20 kHz) ±0,5 dB (Maks./Min. 2-

kanavaa, DVD) Hz

Äänen toisto
• Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-

DVD
• Pakkausformaatti: DTS, Dolby Digital, MP3, PCM, 

WMA

Digitaalisten kuvien toisto
• Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio, 

Diaesitys, Kierto, Zoomaus

Liitännät
• Takaliitännät: HDMI-lähtö, Digitaalinen 

koaksiaalilähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), 
Analoginen äänilähtö (v/o), USB: 
laiteohjelmistopäivitykseen

Käytön mukavuus
• EasyLink (HDMI-CEC): Toisto yhdellä painikkeella, 

Valmiustila yhdellä painikkeella
• Katselunesto: Lapsilukko
• Näyttökielet: englanti, saksa, ranska, hollanti, italia, 

portugali, espanja, tanska, suomi, puola, ruotsi, 
turkki, norja

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: A/V-johto, 

Käyttöopas, Pikaopas, Tuotteen 
rekisteröintikortti, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa

• Käyttöopas: englanti, saksa, ranska, espanja, 
hollanti, italia, portugali, tanska/norja, suomi, 
kreikka, puola, ruotsi, turkki

Virta
• Virtalähde: 220–230 V, 50 Hz
• Virrankulutus: 25 W
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,5 W

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 420 x 125 x 285 mm
• Paino pakattuna: 3,2 kg
• Tuotteen mitat (L x K x S): 360 x 54 x 240 mm
• Tuotteen paino: 2,20 kg
•
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