
 

 

Philips
Blu-ray/DVD плейър

DivX Plus HD
USB 2.0 Media Link
DVD подобряване на видео

BDP2900
Наслаждавайте се на изключително резки филми с HD качество
с възпроизвеждане на RealMedia Video
С BDP2900, филмите никога не са изглеждали по-добре. Получавате невероятно 
рязка картина с full HD 1080p от Blu-ray дисковете, а подобряването на DVD 
видеото осигурява картина с почти висока детайлност.

Вижте повече
• Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
• 1080p при 24 кадъра/сек. за образи с кинематографско качество
• DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD
• Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
• Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност

Чувате повече
• Dolby TrueHD за звук с висока вярност

Забавлявате се повече
• Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
• USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно

• BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн



 Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока 
разделителна способност, заедно с картини 
с разделителна способност 1920 x 1080, с 
която се характеризират изображенията с 
висока детайлност. Сцените сякаш 
оживяват, когато детайлите изпъкват срещу 
вас, движенията стават гладки, а 
изображенията придобиват кристална 
яснота. Blu-ray осигурява и некомпресиран 
обемен звук и така възприемането на аудио 
става невероятно реалистично. Големият 
обем за съхраняване на Blu-ray дисковете 
позволява и вграждане на цял куп 
интерактивни възможности. 
Безпроблемното придвижване по време на 
възпроизвеждане и останалите 
забележителни функции, като изскачащи 
менюта, внасят едно съвсем ново 
измерение в домашните развлечения.

DVD подобряване на видео

HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. 
Филмите със стандартна разделителна 
способност вече могат да се изживеят в 
истинска HD разделителна способност - 
така се гарантира по-добра детайлност и 
повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с 
"p" в "1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с 

което също се осигуряват безкомпромисно 
ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI 
представлява пряка цифрова връзка, която 
може да пренася некомпресирано HD 
видео и цифрово многоканално аудио, без 
да се преобразуват до аналогови сигнали, с 
което се гарантират безупречна картина и 
качествен звук, с пълно отсъствие на шум.

Сертифициран за DivX Plus HD

DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD 
плейър предлага последните новости в 
технологията DivX, за да ви даде 
възможност да гледате видеоклипове и 
филми с висока детайлност от интернет 
директно на Philips HDTV или на компютър. 
DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане 
на DivX Plus съдържание (H.264 видео с 
висока детайлност и висококачествено 
AAC аудио в MKV файлов контейнер), като 
в същото време поддържа и предишни 
версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus 
HD за цифрово видео с истинска висока 
детайлност.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD осигурява най-качествения 
звук от вашите Blu-ray дискове. 
Възпроизвежданото аудио практически не 
се отличава от студийния мастъринг, така че 
чувате точно това, което авторите са искали 
да чуете. Dolby TrueHD допълва 

цялостното ви развлечение с висока 
разделителна способност.

1080p при 24 кадъра/сек.

Внася истинско кино преживяване във 
вашия хол с видео с 24 кадъра за секунда. 
Всички оригинални филми са записани на 
тази скорост, което и допринася за 
атмосферата и за уникалното качество на 
образът. Blu-ray Disc плейърите на Philips са 
готови да ви доставят 24-кадрово видео 
директно от Blu-ray диска - това ви 
предоставя изключително усещане за 
истинско кино с висока детайлност на 
образа, което ще ви смае.

Изместване на субтитрите

Изместването на субтитрите е 
оптимизираща функция, която позволява на 
потребителите да регулират ръчно 
разположението на филмовите субтитри на 
телевизионния или компютърния екран. 
Потребителите могат да местят субтитрите 
надолу и нагоре по екрана с 
дистанционното управление. Понякога 
субтитрите не се виждат изцяло на 
широкоекранни дисплеи, като 
кинематографския 21:9 и проектори. За да 
ги вижда ясно, потребителят трябва да 
промени съотношението на размера на 
екранната картина, което обезсмисля 
широкоекранния дисплей. С функцията за 
изместване на субтитрите потребителят 
може да запази правилното съотношение на 
размера на екранната картина, като в 
същото време субтитрите са идеално 
разположени на екрана.
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Аксесоари
• Съвместими аксесоари: Адаптер WUB1110 Wi-

Fi USB
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 

CD-R (Ръководство за потребителя), Карта за 
регистриране на продукта, Ръководство за бърз 
старт, Дистанционно управление

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC, MP3, PCM, 

WAV, WMA

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Възпроизвеждане на видео
• BD регионален код: B
• DVD регионален код: 2
• Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, 

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, 
Повторение, Подновяване след стоп, Търсене 
напред/назад, Пропускане, Бавно напред, 
Стандартно възпроизвеждане, Мащаб

• Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео, Deep Color, x.v. 
Color

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Картина: GIF, JPEG, JPG
• Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD 

R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, 
DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възможности за свързване
• Предни изводи за свързване: Слот за USB 2.0/

Wi-Fi адаптер
• Мрежови връзки: Готов за Wi-Fi (802.11 g/n)*
• Задни конектори: Цифров коаксиален изход, 

Ethernet, HDMI изход

Комфорт
• BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
• Защита за деца: Родителски контрол
• EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри 
за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа

• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на 
фърмуер онлайн

• Езици на екранното меню: Чешки, Датски, 
Холандски, Английски, Фински, Френски, 
Немски, Италиански, Норвежки, Полски, 
Португалски, испански, Шведски, Турски

Размери
• Продукт (Ш x В x Д): 310 x 40 x 203 мм
• Тегло на изделието: 1,25 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 420 x 90 x 303 мм
• Тегло вкл. опаковката: 2,0 кг

Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 4:3, 

16:9, 21:9
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

Захранване
• Потребявана електроенергия: 11 W
• Електрозахранване: 220-230 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

Звук
• Подобрение на звука: Нощен режим
• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + цифров изход
•
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* Изисква се Wi-Fi USB адаптер WUB1110 на Philips (продава се 
отделно)

http://www.philips.com

