
 

 

Philips 5000 series
Blu-ray lemezlejátszó

Net TV
WiFi-Ready DivX Plus HD

BDP5100
Élvezze a Blu-ray-t és kedvenc 

számítógépes videóit.
Hozza ki a legtöbbet HD TV-jéből a Full HD 1080p Blu-ray lemez lejátszással és a BD-Live extra online 

tartalmakkal. Készüljön a WiFi-re, és tekintse meg számítógépes videóit DLNA-kapcsolaton keresztül. 

Fedezze fel a speciális DivX HD videolejátszást DivX Plus tanúsítvánnyal rendelkező HD készüléken.

Lásson többet
• Net TV Ready* a népszerű online TV szolgáltatáshoz
• DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
• Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül
• Felirat elcsúsztatása a széles képernyős megjelenítéshez, hogy minden feliratrész látszódjon
• Blu-ray lemez lejátszása – éles képek Full HD 1080p felbontásban
• 1080p, 24 kép/s moziformátum
• DVD videó felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül a majdnem tökéletesen nagyfelbontású 

képekért

Halljon többet
• Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért

Szórakozzon többet
• BD-Live (2.0 profil) az online Blu-ray bónusz tartalomhoz való hozzáféréshez
• A nagysebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
• WiFi-n Ready* a gyorsabb, hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez



 Dolby TrueHD és DTS-HD MA

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD 
a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray 
lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így amit hall, az 
pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD 
Master Audio és a Dolby TrueHD tehát 
hozzájárul a nagyfelbontás nyújtotta 
élményhez.

DivX Plus HD tanúsítvány

A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX 
Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX 
technológiának köszönhetően a nagyfelbontású 
videókat és filmeket közvetlen Internet-
hozzáférésen keresztül élvezheti Philips 
HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD 
támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását 
(azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban 
tárolt, AAC hangot használó H.264 HD 
videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a 
korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, 
max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi 
nagyfelbontású digitális videóért.

Nagysebességű USB 2.0 kapcsolat

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, 
perifériák és szórakoztatóelektronikai 
berendezések csatlakoztatására szolgáló 
szabványos protokoll. A nagy sebességű USB 
eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli 
sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 
Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű 
USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, 
mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani 
a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a 
lejátszást.

Felirat elcsúsztatása

A Subtitle Shift (felirat elcsúsztatása) olyan 
opció, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználó 
manuálisan helyezze el a televízió vagy monitor 
képernyőjén a filmhez tartozó feliratot. A 
távvezérlő használatával függőleges irányban 
elcsúsztatható a felirat. A széles formátumú 
megjelenítők, mint pl. a Cinema 21:9 és a 
projektorok esetében a feliratok gyakran nem 
teljesen láthatók. Annak érdekében, hogy a 
feliratok láthatóak legyenek, korábban 
módosítani kellett a képformátumot, ami 
ellentétes hatást fejtett ki a széles képernyős 
megjelenítéssel szemben. A Subtitle Shift 
funkcióval a felhasználó megtarthatja a kívánt 

képformátumot, ugyanakkor ideális helyre 
igazíthatja a feliratot is.

DLNA hálózati kapcsolat

A DLNA hálózati kapcsolat könnyen 
elérhetővé teszi a számítógépén vagy otthoni 
hálózatán tárolt fényképeket, zenét, videókat 
vagy filmeket. A DNLA protokollt támogató 
Ethernet (LAN) kapcsolat biztosítja a 
kompatibilitást a DLNA tanúsítvánnyal 
rendelkező termékekkel. Csatlakoztassa Blu-
ray lemezjátszóját az otthoni hálózathoz, és 
hozzáférhet az összes DLNA tanúsítvánnyal 
rendelkező eszközön levő információhoz. Az 
intuitív, egyszerű böngészést lehetővé tevő 
kezelői felületen egyetlen gombnyomással 
hozzáférhet szórakoztató eszközeihez.

BD-Live (2.0 profil)

A BD Live tovább tágítja a nagyfelbontás által 
biztosított teret. Blu-ray lemezlejátszójának az 
Internethez való csatlakoztatásával Ön mindig 
aktuális tartalmakat fogadhat. Olyan izgalmas új 
dolgok várnak Önre, mint pl. exkluzív 
letölthető tartalom, élőben közvetített 
események, élő beszélgetések, játékok és 
online vásárlási lehetőségek. Lovagolja meg a 
nagyfelbontás hullámát a Blu-ray lemezek 
lejátszása és a BD Live által.
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* * A Net TV szoftver letölthető a www.philips.com/support oldalról 
2010 negyedik negyedévében

* A Philips WUB1110 Wi-Fi USB adapter szükséges (külön kapható)
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