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Atualização do firmware 
 
Desenvolvemos uma atualização do firmware para aperfeiçoar seu produto.  
Essa atualização aplica-se aos seguintes modelos: 
 
BDP2500/55 
 
Esta versão do firmware traz os seguintes aperfeiçoamentos: clique aqui para obter mais 
informações 
 
Nota:    antes de prosseguir com a atualização, lembre-se de que será necessário reconfigurar o 
aparelho sempre que o firmware for atualizado! 
 
Procedimento de atualização 

 
Conferir a versão atual 

 
Primeiro, verifique a versão atual do firmware para saber se é necessário atualizá-lo: 
1. Ligue o aparelho. O menu Início será exibido. 
2. Selecione “Configuração”,  navegue até “Configuração avançada” → “Informações da 

versão” e pressione no controle remoto. 
3. A versão do firmware será exibida na tela da TV. 
4. Se a versão do firmware atual for anterior a essa versão, [1015.1], vá para a Etapa 2.  

Se não for, não será necessário atualizá-lo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Baixar a atualização do firmware 

  
 
Clique no link para baixar o novo pacote do firmware no seu computador. O pacote está compactado 
em um único arquivo ZIP. 

 
Transferir o firmware para uma unidade flash USB 
 

Nota: você precisará de uma unidade flash USB com cerca de 25 MB de espaço livre. 
 

1. Extraia a pasta “UPG” de atualização do firmware do arquivo ZIP.  
(Não renomeie a pasta) 
 

2. Copie a pasta “UPG” extraída com os arquivos do software na unidade flash USB 
(diretório raiz) 
Nota: o arquivo ZIP não pode ser lido no aparelho 

 
 
 
 

Etapa 1 

Atualização do firmware do BDP2500 

Mainboard :  1015.1 
Driver : BDP0800  
BDP2500 
http://www.philips.com/support 
MAC : xxxxxxxxxx 

Etapa 2 

Etapa 3 
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Atualizar o firmware do BD player 

Nota: não pressione nenhum botão nem interrompa o fornecimento de energia durante o processo 
de atualização. Caso contrário, o aparelho poderá apresentar defeito.. 
 
1. Ligue o BD player e insira a unidade flash USB na entrada USB. 
2. Selecione “Configuração”, navegue até “Configuração avançada” → “Download do 

software” → “USB” e pressione no controle remoto 
3. O BD player pesquisará os arquivos de atualização. Quando os arquivos forem reconhecidos, o 

aparelho exibirá uma tela de confirmação, solicitando o início da atualização. 
4. Nota: o BD player exibirá “Nenhum software de atualização válido encontrado”  nas 

duas situações a seguir. 
- Quando a atualização do software não for apropriada para o seu aparelho ( verifique os 

modelos aplicáveis acima ) 
- Quando os arquivos de atualização do software não forem detectados na unidade flash 

USB. Certifique-se de que a pasta UPG esteja na pasta raiz da unidade USB e essa pasta 
e os arquivos estejam com o nome correto. 

5. Para continuar a atualização, selecione “Iniciar”  e pressione no controle remoto. Você pode 
cancelar a atualização nesse momento selecionando o botão “Cancelar” exibido na TV e 
pressionando no controle remoto. 

6. Siga as instruções na tela para continuar a atualização do firmware. 
7. Durante o processo, a tela exibirá o andamento da atualização do firmware. 
8. Quando a atualização for concluída, a tela exibirá uma confirmação da conclusão. 
9. O BD player desligará automaticamente após 5 segundos. Reinicie o aparelho. Depois que o 

aparelho for reiniciado, o novo firmware já estará instalado. 
 

 
Confirmar se a atualização foi bem-sucedida 

 
1. Após ligar o aparelho, repita a etapa 1 para verificar se o firmware foi atualizado corretamente. 
2. Se você perceber que a atualização do firmware mais recente não está ocorrendo,, repita  Etapa 4 e  

Etapa 5  
 
 
 
Histórico de atualizações do firmware    
 
Este software de atualização traz as seguintes soluções: 
 
 
Versão:  V1015.1 
 

Aperfeiçoamento da reprodução 

o Corrige a função de reinício da reprodução no novo título Blu‐
Ray ”Avatar”. 

o Aperfeiçoa a reprodução de determinados discos Blu‐Ray e BD‐R. 

Etapa 4 

Etapa 5 


