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Löydä Blu-ray

True HD -videokuvasta nauttiminen on helpompaa kuin koskaan aikaisemmin, kun valitset 
ohuen Philipsin Blu-ray-soittimen. Koe Dolby TrueHD -surround-ääni ja parannettu DivX 
Ultra -videotoisto USB-liitännän kautta.

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

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

Osallistu enemmän
• BD-Live (profiili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä
• Hi-Speed USB 2.0 -linkki toistaa videoita/musiikkia USB Flash -asemista
• 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.

BD-Live (profiili 2.0)

BD-Live laajentaa teräväpiirtomaailmankuvaasi 
entisestään. Voit saada uusinta sisältöä 
liittämällä Blu-ray-soittimesi internetiin. 
Jännittävät uutuudet, kuten ladattava sisältö, 
suorat tapahtumat ja live-chatit, pelit ja 
verkkokaupat odottavat sinua. Pysy 
teräväpiirtoajan tasalla Blu-ray-soittimen ja 
BD-Liven avulla.

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.-

Hi-Speed USB 2.0 -linkki

USB (Universal Serial Bus) on 
protokollastandardi, jonka avulla tietokoneet ja 
elektroniset laitteet liitetään toisiinsa. Hi-
Speed USB -laitteiden tiedonsiirtonopeus on 
jopa 480 Mbps, kun alkuperäisten USB-
laitteiden siirtonopeus oli 12 Mbps. Hi-Speed 
USB 2.0 -linkin ansiosta sinun ei tarvitse muuta 
kuin liittää USB-laite, valita elokuva, musiikki tai 
valokuva ja käynnistää toisto.

DivX Ultra -sertifioitu

DivX-tuen avulla voit nauttia DivX-koodatusta 
videokuvasta omassa olohuoneessasi. DivX-
mediaformaatti on MPEG4-perusteinen 
videopakkaustekniikka, jonka avulla voit 
tallentaa isoja tiedostoja (kuten elokuvia, 
trailereita ja musiikkivideoita) esimerkiksi CD-
R/RW-levyille ja DVD-levyille. DivX Ultran 
parhaita ominaisuuksia ovat DivX-toisto ja 
mahtavat toiminnot, kuten tekstitys, useat 
kielivalinnat, raidat ja valikot 
helppokäyttöisessä muodossa.
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