
 

 

Philips 5000 series
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

Smart TV Plus
Podporuje službu Skype 3D

BDP5500
Blu-ray 3D a to najlepšie z Internetu 

vo Vašom televízore
Vychutnajte si doma skvelý zážitok zo sledovania filmov vďaka prehrávaču diskov 3D Blu-ray a DVD 

Philips BDP5500. Užite si vo svojom televízore to najlepšie z internetu prostredníctvom služby Smart 

TV Plus, ku ktorej sa ľahko pripojíte cez zabudované rozhranie WiFi-n. Prehrávajte ešte viac filmov 

pomocou formátu DivX Plus HD.

Uvidíte viac
• Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
• S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
• Funkcia Smart TV Plus na využívanie služieb online a multimédií prostredníctvom televízora
• Okamžitá konverzia z 2D na 3D pre pohlcujúci filmový zážitok
• Pripojenie do siete DLNA umožňujúce vychutnávať si fotografie a videá z počítača

Vypočujte si viac
• Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1

Zistite viac
• Vstavané rozhranie WiFi-n pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie
• SimplyShare na bezdrôtové pripojenie a prenos všetkých médií
• Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
• Premeňte svoj telefón typu Smartphone na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
• Možnosť pripojenia klávesnice USB pre ľahké prehľadávanie SmartTV a webových lokalít



 Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám 
priamo u vás doma poskytne realistický divácky 
zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé 
a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 
1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na 
obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete 
tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú 
načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a 
pravé šošovky synchronizovane so 
striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz 
v rozlíšení Full HD 3D.

S certifikátom DivX Plus HD

Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov 
DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok 
v technológii DivX, ktorá vám umožní 
vychutnávať HD videá a filmy z Internetu 
priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. 
Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie 
obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom 
AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru 
MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce 
verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát 
DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom 
vysokom rozlíšení.

Možnosť pripojenia klávesnice cez USB

Prehľadávanie webu je znova o niečo 
jednoduchšie. Nemusíte ani zapínať počítač, a 
predsa môžete surfovať, koľko chcete – v 
obývačke na veľkej obrazovke svojho 
televízora. Jednoducho pripojte adaptér 
bezdrôtovej klávesnice alebo konektor USB 
klasickej klávesnice k portu USB svojho 
prehrávača a hneď môžete vyhľadávať 
informácie rýchlosťou blesku pomocou 
klávesnice Qwerty. Aj používanie funkcie 
Smart TV bude jednoduchšie, nakoľko 
diaľkové ovládanie umožňuje zadávanie slov len 
pomocou deviatich alfanumerických tlačidiel. 
Už viac nemusíte všade nosiť prenosný počítač 
ani žmúriť pri malej obrazovke mobilného 
zariadenia, aby ste si mohli vychutnať obsah na 
internete.

Smart TV Plus

Domáce kino a prehrávač Blu-ray od 
spoločnosti Philips s funkciou Smart TV Plus 
vám ponúkajú celý rad zdokonalených funkcií, 
vrátane Net TV, SimplyShare a MyRemote. 
Služba Net TV prináša na vašu televíznu 
obrazovku široký výber informácií a zábavy 

online vďaka službám, ako je video na 
požiadanie. Pomocou funkcie SimplyShare sa 
môžete dostať k svojim fotografiám, hudbe a 
filmom uloženým v počítači z pohodlia svojej 
pohovky. Prostredníctvom aplikácie 
MyRemote od spoločnosti Philips môžete 
svoje domáce kino ovládať pomocou telefónu 
smartphone alebo tabletu.

Okamžitá konverzia z 2D na 3D

Pozrite si svoju zbierku 2D filmov v úžasnom 
zobrazení 3D priamo u vás doma. Technológia 
okamžitej konverzie na 3D využíva 
najmodernejšiu digitálnu technológiu analýzy 
video obsahu vo formáte 2D na rozlíšenie 
medzi predmetmi v popredí a pozadí. Tým 
vytvorí mapu hĺbky, na základe ktorej sa bežné 
formáty videa v 2D prekonvertujú do úžasného 
zobrazenia v 3D. Ak máte kompatibilný 3D 
televízor, ste ihneď pripravení zažiť 3D obsah 
v rozlíšení Full HD.

Podpora služby Skype™
Objavte nový rozmer hovorov a buďte v 
kontakte so svojimi priateľmi a rodinou tak, 
ako keby sedeli oproti vám. Jednoducho 
pripojte vybranú* kameru pre Skype™ k 
domácemu kinu alebo prehrávaču diskov Blu-
ray a vychutnajte si video v rozlíšení HD a 
vynikajúcu kvalitu zvuku z pohodlia svojej 
pohovky. Používajte dobre známy zoznam 
kontaktov služby Skype™ z vášho konta 
Skype™ a začnite hneď volať! Kamera pre 
Skype™ sa predáva samostatne.
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Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R 

(používateľská príručka), Sieťový napájací kábel, 
Registračná karta produktu, Stručná príručka 
spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa

• Voliteľné príslušenstvo: Klávesnica QWERTY, 
Vybraná kamera Skype*

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, 

WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresívne JPEG, PNG
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa
• Regionálny kód BD: B
• Regionálny kód DVD: 2
• Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 

Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v 
prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom 
dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, 
Štandardné prehrávanie, Zoom

• Zdokonalenia videa: Deep Color, Progresívne 
riadkovanie, Prevzorkovanie videa, x.v. Color

Formát súborov
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, 

mpeg, mpg, wmv

Optické médiá prehrávania
• Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, 

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

Pripojiteľnosť
• Predné prípojky: USB 2.0
• Sieťové pripojenia: 802.11 b/g/n, Vstavané WiFi
• Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý 

výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), 
Digitálny koaxiálny výstup, Ethernet, HDMI výstup, 
Zásuvka na karty SD/SDHC, USB 2.0

• Pripojenie do siete PC: S certifikátom DLNA 1.5
• Smart TV Plus: Aplikácia MyRemote, Služba Net 

TV, SimplyShare

Vybavenie a vlastnosti
• BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
• Detský zámok: Rodičovská kontrola
• Jednoduché používanie: Rýchle prebudenie, 

Aplikácia MyRemote
• EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným 

dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom, 
Podpora titulkov vo formáte 21:9, Prechod signálu 
prostredníctvom diaľkového ovládania

• Aktualizovateľný firmware: Firmvér 
aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný 
online

• Ponuka jazykov na obrazovke: Čeština, Dánčina, 
Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, 
Nemčina, Taliančina, Nórčina, Poľština, 
Portugalčina, Rumunčina, Ruština, Slovenčina, 
Španielčina, Švédčina, Turečtina, Grécky, 
Maďarčina

• Podporuje službu Skype: áno

Rozmery
• Produkt (Š x V x H): 435 x 38 x 213 mm
• Hmotnosť výrobku: 1 82 kg
• Balenie (Š x V x H): 495 x 87 x 300 mm
• Hmotnosť vrátane balenia: 2,26 kg

Obraz/Displej
• Pomer strán: 4:3, 16:9, 21:9
• D/A konvertor: 12 bitov, 148 MHz
• Blu-ray 3D: Konverzia 2D na 3D, Full HD 1080p
• Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, 
Vzorkovanie videa

Príkon
• Spotreba energie: 20 W
• Zdroj napájania: 220 – 230 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,3 W

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz
• Dynamický rozsah (1 kHz): = 90 dB
• Frekvenčná odozva: (20 kHz): = |0,2|dB (Max./Min. 

2 kan., DVD) Hz Hz
• Odstup signálu od šumu: = 100 dB
• Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk 
s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio

•
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* Vyhradená kamera FreeTalk Skype <TALK-7191>, podrobné 
informácie nájdete na stránke www.freetalk.me/philips

http://www.philips.com

