
 

 

Philips 5000 series
Blu-ray lemez/DVD 
lejátszó

3D Blu-ray lemez lejátszás
Beépített Wi-Fi
3D lejátszás

BDP5600
Blu-ray 3D opció és az Internet előnyei a TV-készüléken
élje át a Blu-ray 3D élményét
Engedje, hogy Önt is elkápráztassa a 3D Blu-ray, mely a mozizás új dimenzióját viszi otthonába! 
Élvezze kényelmesen a legjobb internetes tartalmakat TV-jén, a gyors beépített WiFi segítségével. 
A DivX Plus HD pedig sokkal több lejátszást biztosít Önnek, mint korábban bármikor.

Lásson többet
• Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
• DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz

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

Szórakozzon többet
• Beépített Wi-Fi-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
• USB billentyűzet csatlakoztatható a Smart TV és a Web egyszerű böngészéséhez



 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 nagy 
felbontású 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 nagy felbontású 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.

Wi-Fi-n

A Wi-Fi n, más néven IEEE 802.11n, egy új, 
vezeték nélküli hálózati szabvány. A vezeték 
nélküli kapcsolat minőségének fejlesztésére 
irányuló rengeteg új opciót tartalmaz, nagyobb 
sebességet és hatótávolságot kínálva a korábbi 

Wi-Fi szabványokhoz képest. A Wi-Fi n 
visszafelé kompatibilis, azaz ez a lejátszó képes 
régebbi Wi-Fi szabványok szerint működő 
routerekre jelet küldeni és onnan fogadni.

MyRemote alkalmazás

A Philips MyRemote alkalmazással iPhone, iPod 
Touch vagy Android okostelefon készülékével 
vezérelheti a hálózatba kapcsolt Philips AV 
készülékeket. Az alkalmazás automatikusan 
felismeri az otthoni Wi-Fi hálózatához 
csatlakoztatott* Philips Blu-ray lejátszóját, 
házimoziját vagy Streamium audiorendszerét, 
és lehetővé teszi a készülékek azonnali 
vezérlését otthonából bárhonnan. Ha pedig 
egynél több, hálózatba kapcsolt Philips AV 
termékkel rendelkezik, az alkalmazással 
egyikről a másikra kapcsolhat, és külön-külön 
vezérelheti őket. Ezt az ingyenes alkalmazást a 
Philips fejlesztette ki.

USB 2.0
Az univerzális soros busz vagy USB egy ipari 
szabvány, amely perifériák számítógéphez, 
szórakoztató elektronikai, illetve mobil 
eszközökhöz való nagy sebességű, egyszerű 
csatlakoztatását teszi lehetővé. Az USB 2.0 
gyorsabb és jobb teljesítményt kínál - akár 40-
szer gyorsabb az USB 1.0 kapcsolatnál, az 
eredeti 12 Mb/s helyett akár 480 Mb/s 
adatátviteli sebességgel. Csatlakoztatáskor a 
beállítások elvégzése automatikusan történik. 
USB 2.0 használatakor csak csatlakoztatnia kell 
hordozható USB eszközét vagy merevlemez-
meghajtóját, kiválasztania a kívánt filmet, zenét 
vagy fényképet, és már indulhat is a lejátszás.
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Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R 

(Felhasználói kézikönyv), Hálózati tápkábel, 
Termékregisztrációs kártya, Gyors üzembe 
helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói 
kézikönyv

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC, MP3, Ogg Vorbis, 

PCM, WAV, WMA

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Képjavítás: Elforgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• BD régiókód: B
• DVD régiókód: 2
• Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, XviD
• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, 

Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a 
leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, 
Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás

• Videó javítása: Deep Color, Progresszív pásztázás, 
Video-felkonvertálás, x.v.Color

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma
• Kép: GIF, JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, 

mpeg, mpg, wmv

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Csatlakoztathatóság
• Előlapi csatlakozók: USB 2.0
• Hálózati csatlakozás: 802.11 b/g/n, Beépített Wi-Fi
• Hátoldali csatlakozók: Kompozit video (CVBS) 

kimenet, Digitális koaxiális kimenet, Ethernet, 
HDMI kimenet, USB 2.0, Analóg bal/jobb 
audiobemenet

• Smart TV Plus: MyRemote alkalmazás, SimplyShare

Kényelem
• BD-Live(1 GB USB-memóriaeszközre van szükség)
• Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
• Egyszerű használat: Gyorsindítás, MyRemote 

alkalmazás
• EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy 

gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen 
gombnyomásra, 21:9 formátumú felirat 
támogatása, Távvezérlő-áthurkolás

• Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető 

firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware
• Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, 

angol, finn, francia, német, olasz, norvég, lengyel, 
portugál, román, orosz, szlovák, spanyol, svéd, 
török, görög, magyar

Méretek
• Termék (Sz x Ma x Mé): 435 x 38 x 213 mm
• Termék tömege: 1,82 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): 495 x 87 x 300 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 2,26 kg

Kép/Kijelző
• Képformátum: 4:3, 16:9, 21:9
• D/A átalakító: 12 bit/148 MHz
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Képjavítás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), 

Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás

Tápellátás
• Energiafogyasztás: 20 W
• Tápegység: 220-240 V, 50 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: 0,3 W

Hangzás
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Dinamikatartomány (1 kHz-en): = 90 dB
• Frekvenciamenet: (20 kHz): = |0,2| dB (max./min. 2 

cs., DVD) Hz Hz
• Jel-zaj viszony: = 100 dB
• Hangzásjavítás: Éjszakai mód
• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-
HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio

Külső karton
• EAN: 87 12581 67432 8
• Bruttó tömeg: 1,65 kg
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

41,5 x 30 x 8,7 cm
• Nettó tömeg: 1,25 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 1
• Táratömeg: 0,4 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

41,5 x 30 x 8,7 cm
• EAN: 87 12581 67432 8
• Bruttó tömeg: 1,65 kg
• Nettó tömeg: 1,25 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,4 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

36 x 4,2 x 21,9 cm
• Tömeg: 1,08 kg
•
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