
 

 

Philips 5000 series
Leitor de Blu-ray/ DVD

Smart TV Plus
3D

BDP5500
Blu-ray 3D e o melhor da Internet 

no seu televisor
Deixe-se maravilhar pela experiência de cinema em casa proporcionada pelo leitor de DVD e Blu-ray 

3D BDP5500 da Philips. Desfrute do melhor da Internet no seu televisor com a Smart TV Plus, sem 

incómodos graças ao Wi-Fi-n integrado. E reproduza mais conteúdos do que nunca com o DivX Plus 

HD.

Veja mais
• Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
• Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
• Smart TV Plus para desfrutar de serviços e multimédia online no televisor
• Conversão 2D para 3D instantânea para uma experiência cinematográfica realista
• Ligação de rede DLNA para desfrutar de fotografias e vídeos a partir do seu PC

Ouça mais
• Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1

Desfrute mais
• Wi-Fi-n incorporado para um desempenho sem fios mais rápido e abrangente
• SimplyShare para ligar e transmitir todo o entretenimento sem fios
• USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
• Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
• Conectividade do teclado USB para navegar facilmente na Smart TV e na Web



 Reprodução de discos Blu-ray 3D

O Full HD 3D proporciona a ilusão de 
profundidade para uma experiência de 
visualização de cinema engrandecida e realista 
em sua casa. As imagens separadas para os 
olhos esquerdo e direito são gravadas em 
qualidade Full HD em 1920 x 1080 e 
reproduzidas alternadamente no ecrã a uma 
velocidade elevada. A visualização destas 
imagens através de óculos especiais que são 
temporizados para abrir e fechar as lentes 
esquerda e direita em sincronização com as 
imagens alternadas cria a experiência de 
visualização Full-HD 3D.

Certificação DivX Plus HD

O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou 
leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais 
avançada para que desfrute de vídeos e filmes 
em HD, directamente da Internet para o seu 
HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD 
suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus 
(vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta 
qualidade num ficheiro MKV de formato 
container), bem como as versões anteriores de 
vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para 
vídeo digital verdadeiramente HD.

Conectividade do teclado USB

Navegar na Internet é agora mais cómodo. 
Sem ter de ligar o seu PC/MAC, pode navegar 
à vontade - na sala de estar, no seu televisor de 
ecrã panorâmico. Basta inserir o seu dongle do 
teclado sem fios ou a ficha USB de um teclado 
com fios na entrada USB do seu leitor e pode 
utilizar um teclado Qwerty para viajar na auto-
estrada da informação. A navegação na Smart 
TV também é simplificada, visto que um 
telecomando permite que as palavras sejam 
introduzidas apenas com as suas nove teclas 
alfanuméricas. Agora não é necessário levar o 
computador portátil para todo o lado, nem 
esforçar os olhos para ler o ecrã pequeno do 
seu dispositivo móvel, quando pretende 
desfrutar dos conteúdos da Internet.

Smart TV Plus

O sistema de cinema em casa e o leitor Blu-ray 
da Philips com Smart TV Plus oferecem-lhe 
numerosas funcionalidades avançadas, 
incluindo Net TV, SimplyShare e MyRemote. O 
Net TV proporciona-lhe uma vasta gama de 
informações e entretenimento online no seu 
televisor para serviços como o video-on-
demand. Com o SimplyShare, pode aceder a 
fotografias, música e vídeos guardados no seu 

PC a partir do conforto do seu sofá. Também 
pode utilizar o seu smartphone/tablet para 
controlar o seu sistema de cinema em casa 
através da aplicação Philips MyRemote.

Conversão 2D para 3D instantânea

Desfrute da emoção dos filmes em 3D em sua 
casa com a colecção de filmes 2D que já possui. 
A conversão 3D instantânea utiliza a tecnologia 
digital mais recente para analisar o conteúdo 
de vídeos 2D para distinguir entre os objectos 
em primeiro plano e em segundo plano. Este 
detalhe gera um mapa de profundidade que 
converte os formatos de vídeo 2D normais em 
3D excitante. Em combinação com o seu 
televisor Philips 3D, tem tudo o que necessita 
para experimentar o 3D Full HD.

SimplyShare

O Philips SimplyShare permite-lhe partilhar a 
sua música, os seus filmes e as suas fotografias 
a partir do tablet, smartphone e PC para o seu 
sistema de cinema em casa e leitor Blu-ray. 
Pode transmitir todo o entretenimento 
directamente dos seus dispositivos com DLNA 
ou pode utilizar o telecomando para aceder e 
transmitir os ficheiros multimédia do seu PC. 
Para a melhor experiência sem fios, instale a 
aplicação SimplyShare no seu tablet/
smartphone. Agora está pronto para desfrutar 
de todo o seu entretenimento sem esforço.
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Acessórios
• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R 

(Manual do utilizador), Cabo de alimentação, 
Cartão de registo do produto, Manual de início 
rápido, Telecomando, Manual do utilizador

• Acessórios opcionais: Teclado QWERTY

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: AAC, MP3, Ogg Vorbis, 

PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progressivo, PNG
• Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação 

de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo
• Código BD da região: B
• Código DVD da região: 2
• Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, 

Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar 
reprodução desde a paragem, Procurar para a 
frente/para trás, Avançar, Avanço lento, 
Reprodução normal, Zoom

• Melhoramento de vídeo: Deep Color, Varrimento 
progressivo, Aumento da resolução de vídeo, x.v. 
Color

Formato de ficheiros
• Áudio: aac, mka, mp3, wma
• Imagem: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, 

mpeg, mpg, wmv

Suporte de leitura óptica
• Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, 

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

Conectividade
• Ligações frontais: USB 2.0
• Ligações de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
• Ligações posteriores: Saída analógica áudio 

esquerda/direita, Saída de vídeo composto (CVBS), 
Saída coaxial digital, Ethernet, Saída HDMI, 
Ranhura para cartão SD/SDHC, USB 2.0

• Ligação PC-Rede: Certificação DLNA 1.5
• Smart TV Plus: Aplicação MyRemote, Net TV, 

SimplyShare

Funcionalidades
• BD-Live (é necessário um dispositivo de memória 

USB com 1GB)
• Protecção infantil: Controlo parental
• Fácil de utilizar: Activação rápida, Aplicação 

MyRemote
• EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só 

toque, Modo standby com um só toque, Suporte 
de legendas no formato 21:9, Comunicação do 
telecomando

• Firmware actualizável: Firmware actualizável 
através de USB, Actualização de firmware online

• Idiomas apresentados no ecrã: Checo, 
Dinamarquês, Holandês, Português, Finlandês, 
Francês, Alemão, Italiano, Norueguês, Polir, 
Português, Romeno, Russo, Eslovaco, Espanhol, 
Sueco, Turco, Grego, Húngaro

Dimensões
• Produto (L x A x P): 435 x 38 x 213 mm
• Peso do produto: 1,82 kg
• Embalagem (L x A x P): 495 x 87 x 300 mm
• Peso incl. embalagem: 2,26 kg

Imagem/visualização
• Rácio de aspecto: 4:3, 16:9, 21:9
• Conversor D/A: 12 Bits/148 MHz
• 3D em Blu-ray: Conversão 2D para 3D, Full HD de 

1080p
• Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Varrimento progressivo, Aumento da 
resolução de vídeo

Alimentação
• Consumo de energia: 20 W
• Alimentação: 220-230 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: 0,3 W

Som
• Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Limite dinâmico (1kHz): =90 dB
• Frequência de resposta: (20 kHz): = |0,2|dB (Máx./

Mín. 2 can., DVD) Hz Hz
• Relação sinal/ruído: = 100 dB
• Melhoramento do som: Modo Nocturno
• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio 
de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio

•
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