
 

 

Philips
Blu-ray lemez lejátszó

BDP2500
Fedezze fel a Blu-ray világát

Átélni a valós nagy felbontású videózás élményét még soha nem volt ennyire egyszerű, mint a 
kompakt Philips Blu-ray BDP2500 lemezlejátszóval. Adja át magát a hi-fi Dolby TrueHD 7.1 
térhatású hang és a kiemelkedő DivX videolejátszást biztosító DivX Ultra nyújtotta élménynek.

Lásson többet
• Felirat elcsúsztatása a szélesképernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
• Blu-ray lemez lejátszása – éles képek teljes HD 1080p felbontásban
• 1080p, 24 kép/s moziformátum
• 1080p Full HD a tűéles képekért
• DivX® Ultra a DivX médiafájlok tökéletesebb lejátszásához
• DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású 

képekért

Halljon többet
• Dolby TrueHD a 7.1 Hi-Fi surround hangzásért

Szórakozzon többet
• Bonus View kép a képben funkcióval, hogy válogathasson a kép- és hanglehetőségek közül
• Élvezze CD és DVD lemezekről származó filmjeit és zenéit
• Az EasyLink lehetővé teszi minden EasyLink termék egyetlen távvezérlővel történő vezérlését



 Felirat elcsúsztatása

A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan 
opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó 
manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor 
képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A 
távvezérlő használatával függőleges irányban 
elcsúsztatható a feliratot. A széles formátumú 
megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a 
projektorok esetében a feliratok gyakran nem 
teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a 
feliratok láthatóak legyenek, korábban 
módosítani kellett a képformátumot, ami 
ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős 
megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift 
funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt 
képarányt, ugyanakkor ideális helyre igazíthatja 
a feliratot is.

Blu-ray lemez lejátszása

A Blu-ray lemezek képesek nagy felbontású 
adatok, illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes 
nagyfelbontású) képek hordozására. A 
jelenetek a kibontakozó részletekkel életre 
kelnek, a mozgások folyamatossá, a képek 
pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen 
kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít 
- hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi 
legyen. A nagy tárolókapacitás számos 
interaktív lehetőség beépítésére is lehetőséget 
kínál. A zökkenőmentes navigáció lejátszás 

közben, a felbukkanó menük és egyéb funkciók 
új dimenziót nyitnak az otthoni 
szórakoztatórendszerek világában.

Dolby TrueHD

A Dolby TrueHD a legjobb 7.1 csatornás 
hangzást nyújtja Blu-ray lemezeiről. A hangzás 
gyakorlatilag megkülönböztethetetlen a 
felvételi stúdiókban készült 
mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az 
alkotók szándéka. A Dolby TrueHD tehát 
kiteljesíti a nagy felbontás által nyújtott 
élményt.

Bonus View

A Bonus View segítségével Ön is élvezheti a 
kép a képben funkciót, és kiválaszthatja, hogy 
mit szeretne hallgatni. A fő képernyőn egy 
második, kisebb ablak jelenik meg, amelyben 
egy másik képsor nézhető, Ön pedig 
eldöntheti, hogy a kisebb ablak, vagy a fő 
képernyő képsorához tartozó hangot 
szeretné-e hallgatni. Ez a funkció lehetővé 
teszi, hogy a Blu-ray lemezek mozifilmjeinek 
számos különleges szolgáltatását is élvezhesse. 
Megjelenítheti például a kisebb ablakban a film 
rendezőjét, amint éppen a fő képernyőn nézett 
mozifilm jeleneteiről, illetve színészeiről 
nyilatkozik.

1080p, 24 kép/s

Ismerje meg otthonában a valódi házimozi 
élményt a 24 képkocka/másodperces videónak 
köszönhetően. Az eredeti filmek mind ilyen 
képsebességgel vannak rögzítve, egyedülálló 
atmoszférát és képtextúrát biztosítva ezáltal a 
filmeknek. A Philips Blu-ray lemez lejátszók 
lehetővé teszik az Ön számára, hogy 
közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja 
meg a 24 képkocka/másodperces technológia 
élményét, a mozizáshoz megdöbbentően 
hasonló nagy felbontású képet nyújtva.

DVD video-felkonvertálás

A HDMI-n az 1080p-re felkonvertált jel 
kristálytiszta képet nyújt. A normál felbontású 
DVD-filmeket most valódi nagy felbontásban 
élvezheti - több részlettel és valósághű képpel. 
A progresszív pásztázás (ezt jelenti a „p” az 
„1080p” megjelölésben) kiküszöböli a TV-
képernyőn gyakori sorstruktúrát, ezzel is 
biztosítva a kompromisszum nélküli élességet. 
És mindezen felül a HDMI közvetlen digitális 
kapcsolatot teremt, amely képes tömörítetlen 
digitális HD videó vagy digitális többcsatornás 
hang hordozására az analóg jelek 
konvertálásának elkerülésével. Az eredmény 
tökéletes, teljesen zajmentes kép- és 
hangminőség.
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Kép/Kijelző
• Képoldalarány: 21:9, 16:9, 4:3
• Kép javítása: High Def (720p, 1080i, 1080p), 

Progresszív pásztázás, video-felkonvertálás
• D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, 

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

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

• Lemezlejátszási módok: Szabványos lejátszás, 
Szünet, Keresés előre/vissza, Lassítás előre, 
lejátszás folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, 
Lemez menü, Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, 
Szög

• Videobővítés: Deep Color, x.v.Color, video-
felkonvertálás, Progresszív pásztázás

• BD-régiókód: B
• DVD régiókód.: 2

Hang
• Hangrendszer: Dolby True HD, DTS 2.0 + Digitális 

kimenet, DTS, Dolby Digital
• Jel-zaj arány: 105 dB
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Dinamikatartomány (1 kHz): 100 dB
• Frekvenciaátvitel: (20 kHz) ±0.5 dB (Max./Min. 2 cs, 

DVD) Hz

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R/RW, MP3-

CD, MP3-DVD
• Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, MP3, 

PCM, WMA

Digitális fényképlejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW

• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Nagyfelbontás, Diavetítés, Forgatás, 

Nagyítás

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Digitális 

koaxiális kimenet, Kompozit video (CVBS) 
kimenet, Analóg bal/jobb audiokimenet, USB: 
firmware frissítéshez

Kényelem
• EasyLink: Lejátszás egy gombnyomásra, Készenléti 

üzemmód egyetlen gombnyomásra
• Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
• Képernyőn megjelenő nyelvek: magyar, német, 

francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, 
lengyel, svéd, török, norvég

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, 

Felhasználói kézikönyv, Gyors üzembe helyezési 
útmutató, Termékregisztrációs kártya, Távvezérlő, 
2 x AAA elem

• Felhasználói kézikönyv: magyar, német, francia, 
spanyol, holland, olasz, portugál, dán/norvég, finn, 
görög, lengyel, svéd, török

Kapcsoló
• Áramellátás: 220 - 230 V, 50 Hz
• Áramfogyasztás: 25 W
• Készenléti fogyasztás: 0,5 W

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

420 x 125 x 285 mm
• Tömeg csomagolással együtt: 3,2 kg
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

360 x 54 x 240 mm
• Termék tömege: 2,20 kg
•
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