
 

 

Philips 5000 series
Blu-ray lemez/DVD 
lejátszó

Smart TV Plus
Skype Ready 3D

BDP5500
Blu-ray 3D opció és az Internet 

előnyei a TV-készüléken
Hagyja magát elkápráztatni a Philips BDP5500 3D Blu-ray/DVD lejátszó nyújtotta moziélmény által saját 

otthonában! Élvezze problémamentesen az internetes tartalmak legjobbjait TV-jén a Smart TV Plus 

készülékkel, a beépített WiFi-n segítségével. A DivX Plus HD pedig sokkal több lejátszást biztosít 

Önnek, mint valaha.

Lásson többet
• Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
• DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
• A Smart TV Plusszal online szolgáltatásokhoz és multimédiás tartalmakhoz is hozzáférhet a TV-

n
• Azonnali 2D - 3D átalakítás az élethű moziélményért
• Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül

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

Szórakozzon többet
• Beépített WiFi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
• A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát
• USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemezes meghajtóról játszhat le videót és zenét
• Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé



 Blu-ray 3D lemez lejátszása

A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a 
realisztikus mozinézési élmény eléréséhez 
otthonában. A bal és a jobb szem számára 
külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD 
minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel 
jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és 
a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve 
megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full 
HD 3D élményben lehet része.

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.

USB-billentyűzet csatlakoztatása 
lehetséges

Az internetes böngészés mostantól sokkal 
kényelmesebb. Be sem kell bekapcsolnia 
számítógépét ahhoz, hogy böngészhessen, amit 
csak akar - a szélesképernyős TV-jén, a 
nappalijában. Egyszerűen dugja be a vezeték 
nélküli billentyűzet hardverkulcsát vagy a 
vezetékes billentyűzet USB csatlakozóját a 
lejátszó USB portjába, és így teljes Qwerty 
billentyűzetet használva utazhat az információs 
"sztrádán". Így a Smart TV böngészése is sokkal 
egyszerűbb lett, hiszen egy távvezérlő 
esetében csak a kilenc alfanumerikus gomb 
segítségével vihető be szöveg. Ezentúl nem kell 
mindig magunkkal vinni a laptopot, és nem kell 
a mobiltelefon hunyorgásra kényszerítő, pici 
kijelzőjével bajlódni.

Smart TV Plus

A Philips házimozi-rendszer és Blu-ray lejátszó 
a Smart TV Plusszal a funkciók bőséges 
választékát kínálja, többek között a Net TV, a 
SimplyShare és a MyRemote nyújtotta 
lehetőségeket. A Net TV használatával az 

online információ és szórakozás széles skáláját 
érheti el tévéje képernyőjén, például az igény 
szerinti videolejátszást (video-on-demand). A 
SimplyShare funkción keresztül fotelja 
kényelméből hozzáférhet a számítógépen 
tárolt fényképeihez, zeneszámaihoz és 
filmjeihez. Okostelefon/táblagép segítségével a 
Philips MyRemote alkalmazáson keresztül is 
vezérelheti a házimozi-rendszert.

Azonnali 2D - 3D átalakítás

Élvezze a 3D élményt otthonában a már 
meglévő 2D-s filmgyűjteményét használva. Az 
azonnali 3D átalakítás a legújabb digitális 
technológia segítségével 2D-s DVD-k 
videotartalmát elemzi, és így képes elkülöníteni 
az előtér és a háttér tárgyait. Ezen adatok 
alapján létrejön egy mélységtérkép, amely a 
szokványos 2D videoformátumokat átalakítja 
izgalmas 3D formátumúvá. A kompatibilis 3D 
TV-jével most már átélheti a Full HD 3D 
élményét!

Skype™ ready
Bővítse új dimenzióval a hívásait: lépjen 
kapcsolatba barátaival és szeretteivel úgy, 
mintha tényleg ott lenne velük. Egyszerűen 
csatlakoztassa a kiválasztott* Skype™-kamerát 
a házimozirendszeréhez vagy a Blu-ray 
lejátszójához, és élvezze a HD videót és a 
kiváló hangminőséget a fotelja kényelméből. 
Használja az aktuális Skype™ fiókjában 
található szokásos Skype™ névjegylistáját, és 
már indíthatja is a hívást! A Skype™ kamera 
külön kapható.
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* Speciális FreeTalk Skype kamera <TALK-7191>, a részletekért 
látogasson el a www.freetalk.me/philips weboldalra
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