
 

 

Philips
Prehrávač diskov Blu-ray

USB 2.0 a rozhranie Media Link

DivX Ultra

BDP2850
Objavte Blu-ray

Vďaka ultra tenkému prehrávaču diskov Blu-ray BDP2700 nebolo sledovanie realistického videa v HD 

ešte nikdy také jednoduché a príjemné. Vychutnajte si vysoko kvalitný priestorový zvuk vo formáte 

Dolby TrueHD a možnosti funkcie DivX Ultra pre pokročilé možnosti prehrávania videí DivX 

cez rozhranie USB.

Uvidíte viac
• Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
• Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
• 1080p pri 24 sn./sek. pre obraz ako v kine
• Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD
• Posunutie titulkov pre širokouhlé obrazovky bez orezania titulkov

Vypočujte si viac
• Dolby TrueHD pre 7.1-kanálový priestorový zvuk s vysokou vernosťou

Zistite viac
• BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray
• Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash
• Vychutnávajte si všetky svoje filmy a hudbu z CD a DVD
• Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného 

diaľkového ovládania



 Posunutie titulkov

Posunutie titulkov je praktická funkcia, ktorá 
umožňuje používateľovi upraviť polohu 
titulkov na obrazovke televízora alebo 
počítača. Pomocou diaľkového ovládania môžu 
používatelia posúvať titulky nahor alebo nadol 
po obrazovke. Na širokouhlých obrazovkách, 
ako sú systémy 21:9 Cinema a projektory, sú 
niekedy titulky orezané. Ak ich chce používateľ 
vidieť jasne, musí zmeniť pomer strán 
zobrazenia, čo odporuje účelu širokouhlej 
obrazovky. Pomocou funkcie posunutia 
titulkov môže používateľ zachovať správny 
pomer strán zobrazenia a súčasne mať titulky 
zobrazené na obrazovke v ideálnej polohe.

Prehrávanie diskov Blu-ray

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie 
údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom 
v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s 
plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď 
na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a 
obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež 
zabezpečuje nekomprimovaný priestorový 
zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane 
neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia 
kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavanie 
celej rady interaktívnych možností. Plynulá 
navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce 
funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky 
prinášajú úplne nový rozmer do domácej 
zábavy.

Dolby TrueHD

Technológia Dolby TrueHD poskytuje ten 
najjemnejší 7.1-kanálový zvuk z vašich diskov 
Blu-ray. Reprodukovaný zvuk je prakticky 
nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže 
budete počuť presne to, čo pre vás pripravili 
tvorcovia. Technológia Dolby TrueHD 
zdokonalí váš zážitok zo zábavy s vysokým 
rozlíšením.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta 
vysokého rozlíšenia. Prijímajte aktuálny obsah 
len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-
ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové 
zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na 
prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, 
hranie hier a on-line nakupovanie. Surfujte na 
vlne vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania 
diskov Blu-ray a BD-Live

1080p pri 24 sn./sek.

Prineste skutočný zážitok z kina do svojej 
obývačky s videom s 24 zábermi za sekundu. 
Originálne filmy sa všetky nahrávajú pri tejto 

prenosovej rýchlosti, čím sa zabezpečuje 
okolie a textúra obrazu, ktorá je taká 
jedinečná. Prehrávače diskov Blu-ray značky 
Philips sú vybavené tak, aby vám zaistili 24 záb./
s priamo z diskov Blu-ray - čím vám dodajú 
jedinečný obraz s vysokým rozlíšením ako v 
kine, ktorý na vás urobí dojem.-

Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je 
štandardný protokol, ktorý sa používa na 
jednoduché prepojenie počítačov, periférnych 
zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia 
s vysokorýchlostným rozhraním USB majú 
rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na 
rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type 
rozhrania USB. S vysokorýchlostným 
pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše 
zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo 
fotografie a prehrať ich.

Certifikované pre DivX Ultra

Videonahrávky skomprimované kodekom 
DivX si teraz vďaka podpore DivX môžete 
vychutnať z pohodlia svojej obývačky. Formát 
DivX Media Format predstavuje technológiu 
na kompresiu videa využívajúcu štandard 
MPEG4. Táto technológia umožňuje uložiť 
súbory veľkého rozsahu, ako napríklad filmy, 
rôzne videoukážky či hudobné klipy, na disky 
CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX Ultra 
vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania 
videonahrávok skomprimovaných kodekom 
DivX; inými slovami, jediný súborový formát 
obsahuje okrem videonahrávky aj iné skvelé 
funkcie, napríklad integrované titulky, podporu 
viacerých jazykov, viacnásobné zvukové stopy 
či zobrazenie rôznych používateľských ponúk.
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