
 

 

Philips 5000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray/
DVD

Smart TV Plus
3D

BDP5500
Filmy Blu-ray 3D i najlepsze strony 

internetowe w telewizorze
Daj się oczarować filmowej rozrywce we własnym domu dzięki odtwarzaczowi Blu-ray 3D DVD 

BDP5500 firmy Philips. Ciesz się najlepszymi stronami internetowymi na ekranie telewizora z 

technologią Smart TV Plus — szybko i bez kłopotów dzięki wbudowanej technologii WiFi-n — oraz 

odtwarzaj filmy w formacie DivX Plus HD.

Zobacz więcej
• Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D umożliwia wyświetlanie obrazu w jakości Full HD 3D w domu
• Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
• Technologia Smart TV Plus umożliwia korzystanie z serwisów i multimediów internetowych w 

telewizorze
• Natychmiastowa konwersja z formatu 2D do 3D zapewniająca ekscytujące wrażenia
• Łącze DLNA do odtwarzania zdjęć i filmów z komputera

Usłysz więcej
• Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny HD

Przeżyj więcej
• Wbudowana technologia WiFi-n zapewniająca szybszy i szerszy odbiór bezprzewodowy
• Funkcja SimplyShare umożliwia bezprzewodowy dostęp do świata rozrywki i strumieniowe 

przesyłanie materiałów
• Łącze USB 2.0 umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki z pamięci flash i dysków twardych USB



 Odtwarzanie płyt Blu-ray 3D

Ekran Full HD 3D pozwala uzyskać wrażenie 
głębi, dzięki czemu możesz cieszyć się jeszcze 
lepszymi wrażeniami, jak w prawdziwym kinie, 
w zaciszu własnego domu. Osobne obrazy dla 
lewego i prawego oka są rejestrowane w 
jakości 1920 x 1080 Full HD i odtwarzane 
naprzemiennie na ekranie z dużą prędkością. 
Trójwymiarowy efekt Full HD powstaje dzięki 
zastosowaniu specjalnych okularów, 
zasłaniających prawe i lewe oko w 
synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami.

Certyfikat DivX Plus HD

Format DivX Plus HD, obsługiwany przez 
odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza 
technologia DivX umożliwiająca oglądanie 
obrazów i filmów z Internetu w wysokiej 
rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze 
HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus 
HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus 
(obrazy H.264 HD z wysokiej jakości 
dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także 
poprzednich wersji formatu DivX do 
rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD 
gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych 
obrazów.

Podłączanie klawiatury przez złącze 
USB

Przeglądanie Internetu stało się łatwiejsze. Nie 
trzeba już włączać komputera PC/MAC, aby 
surfować do woli — teraz wystarczy telewizor 
panoramiczny. Aby podróżować wirtualnie z 
pomocą klawiatury Qwerty, podłącz klucz 
sprzętowy (klawiatura bezprzewodowa) lub 
wtyczkę USB (klawiatura przewodowa) do 
portu USB w odtwarzaczu. To ułatwia również 
korzystanie z funkcji Smart TV, ponieważ w 
przypadku używania pilota słowa można 
wpisywać tylko za pomocą dziewięciu 
przycisków alfanumerycznych. Korzystanie z 
Internetu nie wymaga już noszenia ze sobą 
laptopa ani wpatrywania się w mały ekran 
urządzenia przenośnego.

Smart TV Plus

Zestaw kina domowego i odtwarzacz Blu-ray 
firmy Philips z technologią Smart TV Plus 
oferują rozmaite funkcje, takie jak Net TV, 
SimplyShare czy MyRemote. Usługa Net TV 
zapewnia szeroki zakres informacji 
internetowych i różnorodną rozrywkę na 
ekranie telewizora, a także dostęp do usług, 
takich jak wideo na życzenie (VOD). Funkcja 
SimplyShare umożliwia oglądanie zdjęć i filmów 
oraz słuchanie muzyki zapisanej w komputerze 
bez konieczności wstawania z wygodnej 
kanapy. Z kolei dzięki aplikacji Philips 

MyRemote można sterować zestawem kina 
domowego za pośrednictwem smartfona lub 
tabletu.

Natychmiastowa konwersja z formatu 
2D do 3D

Oglądaj swoją kolekcję filmów 2D w formacie 
3D w swoim domu. Natychmiastowa 
konwersja 3D wykorzystuje najnowszą 
cyfrową technologię do analizy materiałów 
wideo 2D, rozróżniając obiekty na te położone 
na pierwszym planie i te znajdujące się w tle. 
Ten szczegół umożliwia stworzenie mapy głębi, 
która pozwala przekształcić zwykłe filmowe 
formaty 2D, w ekscytujący format 3D. 
Wystarczy dodać do tego zgodny telewizor 
3D, a pełny standard HD 3D będzie na 
wyciągnięcie ręki.

SimplyShare

Opracowana przez firmę Philips funkcja 
SimplyShare pozwala dzielić się muzyką, 
filmami i zdjęciami z tabletu, smartfona i 
komputera za pośrednictwem zestawu kina 
domowego i odtwarzacza Blu-ray. Wszystkie 
materiały można bezpośrednio przesyłać 
strumieniowo z urządzeń obsługujących 
standard DLNA lub użyć pilota i przesłać pliki 
multimedialne z komputera. Aby cieszyć się 
optymalnym działaniem sieci bezprzewodowej, 
zainstaluj aplikację SimplyShare w tablecie lub 
smartfonie. Dzięki temu możesz korzystać ze 
świata rozrywki bez wysiłku.
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Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Płyta CD-R 

(instrukcja obsługi), Przewód zasilający, Karta 
rejestracyjna produktu, Skrócona instrukcja 
obsługi, Pilot zdalnego sterowania, Instrukcja 
obsługi

• Akcesoria opcjonalne: Klawiatura QWERTY

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, 

WAV, WMA

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów z odtwarzaniem muzyki, Zoom

Odtwarzanie wideo
• Kod regionu BD: B
• Kod regionu DVD: 2
• Formaty kompresji: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 

A-B, Kąt, Menu płyty, Wstrzymanie odtwarzania, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie od 
momentu zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/
w tył, Pomijanie, Wolne odtw. w przód, 
Odtwarzanie standardowe, Zoom

• Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep 
Color, Skanowanie progresywne, Zwiększanie 
rozdzielczości obrazu, Technologia x.v.Color

Format plików
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Zdjęcia: GIF, JPEG, JPG
• Filmy: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, 

mpg, wmv

Odtwarzane nośniki optyczne
• Obsługiwane typy płyt: AVCHD, BD, BD R / BD 

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

Połączenia
• Gniazda z przodu: USB 2.0
• Połączenia sieciowe: 802.11 b/g/n, Wbudowana 

sieć Wi-Fi
• Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, 

Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Ethernet, Wyjście 
HDMI, Gniazdo na karty SD/SDHC, USB 2.0

• Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5
• Smart TV Plus: Aplikacja MyRemote, Net TV, 

SimplyShare

Udogodnienia
• BD-Live (wymagana pamięć USB: 1 GB)
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
• Ułatwienia obsługi: Szybkie wybudzanie z trybu 

uśpienia, Aplikacja MyRemote
• EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym 

przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym 
przyciskiem, Obsługiwany format napisów 21:9, 
Możliwość sterowania z innego pomieszczenia

• Aktualizacje oprogramowania urządzenia: 
Aktualizowanie oprogramowania przez USB, 
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w 
Internecie

• Języki menu ekranowego (OSD): czeski, duński, 
holenderski, polski, fiński, francuski, niemiecki, 
włoski, norweski, Polerowanie, portugalski, 
rumuński, rosyjski, słowacki, hiszpański, szwedzki, 
turecki, grecki, węgierski

Wymiary
• Produkt (szer. x wys. x gł.): 435 x 38 x 213 mm
• Waga produktu: 1,82 kg
• Opakowanie (szer. x wys. x głęb.): 

495 x 87 x 300 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 2,26 kg

Wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3, 16:9, 21:9
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 

148 MHz
• Blu-ray 3D: Konwersja trybu 2D do 3D, Full HD 

1080p
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, 
Zwiększanie rozdzielczości obrazu

Moc
• Zużycie energii: 20 W
• Źródło zasilania: 220–230 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: 0,3 W

Dźwięk
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
• Dynamika (1 kHz): =90 dB
• Pasmo przenoszenia: (20 kHz): = |0,2| dB (maks./

min. 2 kanały, DVD) Hz Hz
• Stosunek sygnału do szumu: =100 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: Tryb nocny
• System dźwięku: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Dźwięk wysokiej rozdzielczości DTS-HD, DTS-
HD Master Audio

•
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