
 

 

Philips 5000 series
Blu-ray Disc/ DVD player

Smart TV Plus
3D

BDP5500
Blu-ray 3D και τα καλύτερα από το 

Internet στην τηλεόρασή σας
Αφήστε να σας μαγέψει η κινηματογραφική εμπειρία που φέρνει στο καθιστικό σας η συσκευή 3D 

Blu-ray DVD BDP5500 της Philips. Απολαύστε τα καλύτερα από το Διαδίκτυο στην τηλεόρασή σας 

με τη λειτουργία Smart TV Plus, εύκολα, χάρη στο ενσωματωμένο Wi-Fi-n. Επίσης, μπορείτε να 

εκμεταλλευτείτε τις εκπληκτικές δυνατότητες αναπαραγωγής του DivX Plus HD.

Δείτε περισσότερα
• Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
• DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
• Smart TV Plus, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και πολυμέσα στην τηλεόραση
• Άμεση μετατροπή 2D σε 3D, για απόλυτα ρεαλιστική προβολή κινηματογραφικών ταινιών
• Σύνδεση σε δίκτυο DLNA για να απολαμβάνετε φωτογραφίες και βίντεο από τον 
υπολογιστή σας

Ακούστε περισσότερα
• Dolby TrueHD και DTS-HD MA για surround ήχο HD 7,1

Περισσότερες δυνατότητες
• Ενσωματωμένο WiFi-n για ταχύτερη, ευρύτερη ασύρματη απόδοση
• SimplyShare για ασύρματη σύνδεση και μετάδοση περιεχομένου
• USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
• Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips



 Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray

Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση 
του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική 
κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι 
ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το 
δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 
1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ 
στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα. 
Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα 
ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να 
ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξιό 
φακό σε συγχρονισμό με τις 
εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η 
απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

DivX Plus HD Certified

Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και 
στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς 
σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD 
από το Internet απευθείας στην τηλεόραση 
HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το 
DivX Plus HD υποστηρίζει την 
αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus 
(βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής 
ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), 
ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες 
εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: 

για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής 
ευκρίνειας.

Συνδεσιμότητα πληκτρολογίου USB

Η περιήγηση στο Internet γίνεται πιο εύκολη 
από ποτέ. Χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε 
τον υπολογιστή σας (PC/MAC), μπορείτε να 
σερφάρετε όπου θέλετε από την ευρεία 
οθόνη της τηλεόρασής σας! Απλώς 
τοποθετήστε τον πομποδέκτη του 
ασύρματου πληκτρολογίου ή το βύσμα USB 
του ενσύρματου πληκτρολογίου στη θύρα 
USB της συσκευής αναπαραγωγής και 
χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Qwerty 
για να πλοηγηθείτε στον κόσμο της 
πληροφορίας. Η περιήγηση στη Smart TV 
γίνεται εξίσου εύκολη, εφόσον δεν θα 
περιορίζεστε πια στα εννέα αλφαριθμητικά 
πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Δεν είναι 
ανάγκη να μεταφέρετε συνεχώς το φορητό 
σας υπολογιστή ή να κουράζετε τα μάτια σας 
στη μικρή οθόνη του κινητού σας για να 
απολαμβάνετε περιεχόμενο Internet.

Smart TV Plus

Το home cinema και η συσκευή 
αναπαραγωγής Blu-ray της Philips με 
δυνατότητα Smart TV Plus σάς προσφέρουν 

μια σειρά βελτιωμένων χαρακτηριστικών, 
όπως τα Net TV, SimplyShare και MyRemote. 
Το Net TV φέρνει μια μεγάλη γκάμα 
πληροφοριών και ψυχαγωγικού 
περιεχομένου από το Διαδίκτυο στην 
τηλεόρασή σας, για υπηρεσίες όπως το 
video-on-demand. Με το SimplyShare 
μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες, τη 
μουσική και τις ταινίες που έχετε 
αποθηκευμένες στον υπολογιστή, από την 
άνεση του καναπέ σας. Επίσης, μπορείτε να 
χρησιμοποιείτε το smartphone/tablet σας για 
να ελέγχετε όλο το σύστημα μέσω της 
εφαρμογής Philips MyRemote.

Άμεση μετατροπή 2D σε 3D

Απολαύστε τη συναρπαστική 
κινηματογραφική εμπειρία 3D στο σπίτι σας, 
με τη συλλογή ταινιών 2D που ήδη 
διαθέτετε. Η λειτουργία άμεσης μετατροπής 
3D χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη ψηφιακή 
τεχνολογία για να αναλύει το δισδιάστατο 
περιεχόμενο, ώστε να διακρίνει τα 
αντικείμενα που βρίσκονται στο προσκήνιο 
από εκείνα που βρίσκονται στο φόντο. Αυτή 
η λεπτομέρεια δημιουργεί ένα χάρτη βάθους 
που μετατρέπει τις συνηθισμένες 
δισδιάστατες μορφές βίντεο σε 
συναρπαστικό 3D. Σε συνδυασμό με την 
συμβατή σας τηλεόραση 3D, μπορείτε πλέον 
να απολαμβάνετε υλικό Full HD 3D.
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Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: 2 μπαταρίες 

AAA, CD-R (Εγχειρίδιο χρήσης), Καλώδιο 
ρεύματος, Κάρτα εγγραφής προϊόντος, Οδηγός 
γρήγορης έναρξης, Τηλεχειριστήριο, Εγχειρίδιο 
χρήσεως

• Προαιρετικά αξεσουάρ: Πληκτρολόγιο 
QWERTY

Αναπαραγωγή ήχου
• Μορφή συμπίεσης: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, 

WAV, WMA

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μορφή συμπίεσης: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Slideshow με 
αναπαραγωγή μουσικής, Ζουμ

Αναπαραγωγή βίντεο
• Κωδικός περιοχής BD: B
• Κωδικός περιοχής DVD: 2
• Φορμά συμπίεσης: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 

A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Προσωρινή διακοπή, 
Repeat (Επανάληψη), Συνέχιση αναπαραγωγής 
από διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, 
Μεταπήδηση, Αργή κίνηση εμπρός, 
Αναπαραγωγή, Ζουμ

• Βελτίωση εικόνας: Deep Color, Προοδευτική 
σάρωση, Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, x.v.Color

Φορμά αρχείων
• Ήχος: aac, mka, mp3, wma
• Εικόνας: GIF, JPEG, JPG
• Βίντεο: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, 

mpeg, mpg, wmv

Optical Playback Media
• Αναπαραγόμενοι δίσκοι: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές συνδέσεις: USB 2.0
• Συνδέσεις δικτύου: 802.11 b/g/n, Ενσωματωμένο 

WiFi
• Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, 
Έξοδος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), 
Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Ethernet, Έξοδος 
HDMI, Υποδοχή κάρτας SD/SDHC, USB 2.0

• Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5
• Smart TV Plus: Εφαρμογή MyRemote, Net TV, 

SimplyShare

Ευκολία
• BD-Live (απαιτείται 1GB μνήμης USB): ναι
• Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
• Ευκολία στη χρήση: Γρήγορη αφύπνιση, 
Εφαρμογή MyRemote

• EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα 
πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα, Υποστήριξη 
υποτίτλων φορμά 21:9, Τηλεχειριστήριο 
Passthrough

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης 
μέσω USB, Online αναβάθμιση υλικολογισμικού

• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Τσεχικά, 
Δανικά, Ολλανδικά, Ελληνικά, Φινλανδικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, 
Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, 
Σλοβακικά, Ισπανικά, Σουηδικά, Τούρκικα, 
Ελληνικά, Ουγγρικά

Διαστάσεις
• Προϊόν (Π x Υ x Β): 435 x 38 x 213 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 1,82 κ.
• Συσκευασία (Π x Υ x Β): 495 x 87 x 300 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 2,26 κ.

Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9, 21:9
• Μετατροπέας D/A: 12Bit/148MHz
• Blu-ray 3D: Μετατροπή 2D σε 3D, Full HD 1080p
• Βελτίωση εικόνας: Υψηλή ευκρίνεια (720p, 1080i, 

1080p), Προοδευτική σάρωση, Αύξηση 
κλιμάκωσης εικόνας

Ρεύμα
• Κατανάλωση ρεύματος: 20 W
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-230V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 0,3 W

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Δυναμικό εύρος (1 kHz): =90 dB
• Συχνότητα απόκρισης: (20kHz): = |0,2|dB (μέγ./
ελάχ. 2 καν., DVD) Hz Hz

• Λόγος σήματος προς θόρυβο: = 100 dB
• Ενίσχυση ήχου: Νυκτερινή λειτουργία
• Σύστημα ήχου: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Ήχος 
υψηλής ανάλυσης DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio

•
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