
 

 

Philips
Přehrávač disků Blu-ray /
 DVD

Přehrávání disků 3D Blu-ray
DivX Plus HD
USB2.0 Media Link

BDP2590B
Vůbec nejrychlejší přehrávač Philips Blu-ray
s rychlým spouštěním a načítáním disku
Tento DVD Blu-ray přehrávač Philips má ohromující 3D efekty a rozlišení 1080p, jenž 
poskytují kvalitní hloubku obrazu a akci, která doslova vyskakuje z obrazovky. Do dění vás 
vtáhnou i filmy na discích DVD!

Více informací
• Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve 

vysokém rozlišení
• Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
• Zvýšení rozlišení DVD videa přes rozhraní HDMI na 1080p pro obraz v rozlišení blízkém HD
• Posun titulků pro širokoúhlé obrazovky bez ztráty jediného titulku
• Televizor Full HD 1080p pro ostrý obraz

Zaujměte více
• Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a DVD
• USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
• Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového 

ovladače

Slyšte více
• Dolby TrueHD pro vysoce věrný zvuk
• DTS 2.0 digitální výstup



 Vychutnejte si filmy a hudbu

Vychutnejte si všechny filmy a hudbu z CD a 
DVD

Přehrávání disků Blu-ray 3D

Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi 
prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího 
a realističtějšího zážitku ze sledování, jako 
v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé 
oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 
1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě 
přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze 
sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení 
dosáhnete sledováním tohoto obrazu 
speciálními brýlemi, které synchronizují 
otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí 
s měnícími se obrazy.

Certifikace DivX Plus HD

Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray 
nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie 

DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy 
z internetu ve vysokém rozlišení přímo 
v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. 
DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu 
DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním 
zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také 
předchozí verze formátu DivX video až do 
rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám 
přinese digitální video ve skutečně vysokém 
rozlišení.

Full HD 1080p

Disky s technologií Blu-ray mají dostatečnou 
kapacitu pro uložení dat ve vysokém rozlišení 
spolu s obrázky v rozlišení 1 920 x 1 080, 
které je dáno standardem High Definition. To 
znamená, že dostáváte nejvyšší kvalitu obrazu, 
která je v současnosti na trhu - bude to požitek 
pro vaše oči.

Dolby TrueHD

Technologie Dolby TrueHD nabízí zvuk 
nejvyšší kvality na discích Blu-ray. 
Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný 
od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste 
podle tvůrců slyšet měli. Standard Dolby 
TrueHD dovršuje zážitek z poslechu hudby 
HD.

Zvýšení rozlišení videa DVD

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením 
poskytuje křišťálově čistý obraz. DVD filmy 
natočené ve standardním rozlišení si nyní 
můžete užívat ve vysokém rozlišení 
s podrobnějším a naprosto přirozeným 
obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená 
písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje 
řádkovou strukturu převažující na televizních 
obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně 
ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální 
připojení, přenášející nekomprimované 
digitální video ve formátu HD nebo digitální 
vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho 
převodu na analogový zvuk – výsledkem je 
perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, 
zaručeně neovlivněná žádným šumem.

EasyLink (digitální sběrnice mezi audio 
video zařízeními)

Sběrnice EasyLink vám umožňuje ovládat 
jediným dálkovým ovladačem více zařízení, 
například přehrávače DVD, Blu-ray, 
reproduktor Soundbar, domácí kino, 
televizory apod. Využívá standardní protokol 
HDMI CEC ke sdílení funkcí mezi zařízeními 
pomocí kabelu HDMI. Jediným stisknutím 
tlačítka můžete současně ovládat veškeré 
připojené vybavení kompatibilní s rozhraním 
HDMI CEC. Funkce jako pohotovostní režim a 
přehrávání lze nyní používat s naprostou 
lehkostí.
BDP2590B/12

Přednosti
Přehrávač disků Blu-ray / DVD
Přehrávání disků 3D Blu-ray DivX Plus HD, USB2.0 Media Link



Datum vydání 2016-06-15

Verze: 2.1.6

12 NC: 8670 001 34887
EAN: 48 95185 62102 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Obraz/displej
• Poměr stran: 16:9, 21:9, 4:3
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 

1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk
• Vylepšení zvuku: Noční režim
• Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True 

HD, DTS 2.0 + digitální výstup

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, 

Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat 
(Opakování), Obnovit přehrávání od místa 
zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, 
Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, 
Zvětšení

• Vylepšení videa: Deep Color, Progressive Scan, 
Zvýšení rozlišení videa, x.v.Color

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresivní JPEG, PNG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení

Formát souboru
• Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Videí: AVI, DivX, m2ts, MKV, MP4, MPEG, MPG

Optická média pro přehrávání
• Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD R/−RW, Standard SVCD, Disk VCD

Možnosti připojení
• Čelní připojení: USB 2.0
• Zadní konektory: Digitální výstup pro koaxiální 

kabel, Ethernet, Výstup HDMI

Pohodlí
• Dětská pojistka: Rodičovský zámek
• EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 

21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, 
Průchod signálu prostřednictvím dálkového 
ovladače

• Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace 
firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 10 W
• Napájení: 220-240 V, 50/60 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,5 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R 

(uživatelská příručka), Registrační karta výrobku, 
Stručný návod k rychlému použití, Dálkový ovladač

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 27 x 4,1 x 19,93 cm
• Hmotnost: 0,91 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Typ umístění poličky: Pokládání
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
• Hrubá hmotnost: 1,3 kg
• Čistá hmotnost: 1,02 kg
• Hmotnost obalu: 0,28 kg
• EAN: 48 95185 62102 9

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 1
• Vnější obal (D x Š x V): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
• Hrubá hmotnost: 1,3 kg
• Hmotnost obalu: 0,28 kg
• EAN: 48 95185 62102 9
• Čistá hmotnost: 1,02 kg
•
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