
 

 

Philips
Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávání disků 3D Blu-ray
Miracast™
DivX Plus HD
Vestavěné Wi-Fi

BDP5700
Připojte se bezdrátově ke špičkové zábavě online
s technologií Miracast™
Nechte se ohromit technologií Blu-ray 3D a objevte u sebe doma nový rozměr zážitků z filmů. 
Prostřednictvím rychlého vestavěného rozhraní Wi-Fi-n si na svém televizoru bezproblémově 
vychutnáte to nejlepší z internetu. Technologie DivX Plus HD zajistí lepší přehrávání než kdy dřív.

Zaujměte více
• Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
• Funkce SimplyShare pro bezdrátové připojení a přenášení veškerého obsahu
• USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
• Připojení USB klávesnice pro snadné ovládání funkce Smart TV a webového prohlížeče
• Vestavěné WiFi-n pro rychlejší a širší bezdrátový výkon

Slyšte více
• Dolby TrueHD Křišťálově čistý zvuk pro vysoce věrný prostorový zvuk
• DTS 2.0 digitální výstup

Více informací
• Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve 

vysokém rozlišení
• Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení
• Síťové připojení DLNA pro sledování snímků a videa z počítače
• Přehrajte obsah ze svého zařízení certifikovaného pro technologii Miracast™ na televizoru



 Přehrávání disků Blu-ray 3D

Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi 
prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího 
a realističtějšího zážitku ze sledování, jako 
v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé 
oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 
1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě 
přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze 
sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení 
dosáhnete sledováním tohoto obrazu 
speciálními brýlemi, které synchronizují 
otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí 
s měnícími se obrazy.

Certifikace DivX Plus HD

Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray 
nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie 
DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy 
z internetu ve vysokém rozlišení přímo 
v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. 
DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu 
DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním 
zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také 
předchozí verze formátu DivX video až do 

rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám 
přinese digitální video ve skutečně vysokém 
rozlišení.

Síťové připojení DLNA

Síťové připojení DLNA zajišťuje snadný přístup 
k osobnímu hudebnímu a obrazovému obsahu 
v počítači nebo domácí síti. Využívá připojení 
Ethernet (LAN) s protokolem DLNA, který 
zajišťuje, aby spolu zařízení s certifikátem 
DLNA hladce spolupracovala. Po připojení 
přehrávače disků Blu-ray k domácí síti budete 
moci přistupovat k informacím na všech 
zařízeních s certifikátem DLNA. Díky 
intuitivnímu uživatelskému rozhraní určenému 
pro snadné procházení můžete pouhým 
stisknutím tlačítka otevřít svůj svět zábavy.

Aplikace MyRemote

Aplikace Philips MyRemote vám umožní použít 
iPhone nebo iPod Touch nebo chytrý telefon 
se systémem Android pro vzdálené ovládání 
AV výrobků Philips připojených k síti. Aplikace 
automaticky rozezná* Philips Blu-ray 

přehrávač, domácí kino nebo hudební 
přehrávač Streamium připojený do domácí sítě 
Wi-Fi a umožní vám bleskově ovládat všechna 
zařízení z libovolného místa domu. A jestliže 
máte v síti připojených více AV výrobků Philips, 
budete mezi nimi moci přepínat a ovládat je 
nezávisle. Tato bezplatná aplikace je vytvořena 
výhradně pro výrobky společnosti Philips.

SimplyShare

Funkce Philips SimplyShare umožňuje sdílet 
hudbu, filmy a fotky z tabletu, chytrého 
telefonu a počítače do domácího kina a 
přehrávače Blu-ray. Můžete přenášet veškerou 
zábavu přímo ze zařízení podporujících 
technologii DLNA nebo pomocí dálkového 
ovladače přistupovat k souborům médií a 
přenášet je z počítače. Bezdrátové funkce si 
můžete ještě lépe užívat, když nainstalujete 
aplikaci SimplyShare na svůj tablet/chytrý 
telefon. Nyní si můžete snadno užívat veškerou 
svou zábavu.

USB 2.0
Univerzální datová sběrnice neboli USB je 
průmyslový standard, který umožňuje snadné 
vysokorychlostní připojení periferií k počítači, 
spotřební elektronice a mobilním výrobkům. 
USB 2.0 zaručuje lepší a rychlejší výkon – až 
40x rychlejší než USB 1.0 – a přenosovou 
rychlost dat až 480 Mb/s na rozdíl od 
původních 12 Mb/s. Po zapojení se všechna 
potřebná konfigurace provede automaticky. 
S USB 2.0 stačí pouze zapojit přenosné zařízení 
nebo harddisk, vybrat požadovaný film, hudbu 
nebo snímky a pak už jen vychutnávat.
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Obraz/displej
• Poměr stran: 16:9, 21:9, 4:3
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Digitálně analogový převodník: 12 bitů / 148 MHz
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 

1080p), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Zvuk
• Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Funkce Dynamic Range (1kHz): = 90 dB
• Kmitočtová charakteristika: (20 kHz): = |0,2|dB 

(Max./Min. 2 kanály, DVD) Hz Hz
• Odstup signál/šum: = 100 dB
• Vylepšení zvuku: Noční režim
• Zvukový systém: Dolby Digital Plus, Dolby True 

HD, DTS 2.0 + digitální výstup

Přehrávání videa
• Kód oblasti BD: B
• Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, 

MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, 

Nabídka Disc Menu, Pozastavení, Repeat 
(Opakování), Obnovit přehrávání od místa 
zastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Přeskočit, 
Zpomalený chod vpřed, Funkce Standard Play, 
Zvětšení

• Kód oblasti DVD: 2
• Vylepšení videa: Deep Color, Progressive Scan, 

Zvýšení rozlišení videa, x.v.Color

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, 

WAV, WMA

Zobrazení fotografií
• Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresivní JPEG, PNG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s 

přehráváním hudby, Zvětšení

Formát souboru
• Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Videí: AVI, DivX, m2ts, MKV, mov, MP4, MPEG, 

MPG, WMV

Optická média pro přehrávání
• Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD R/−RW, Standard SVCD

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Ethernet, Výstup HDMI, USB 2.0, 

Optický výstup

Pohodlí
• BD-Live (vyžadován 1 GB paměti na USB): ano
• Dětská pojistka: Rodičovský zámek
• Snadné použití: Rychlé buzení, Aplikace MyRemote
• EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 

21:9, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, 
Průchod signálu prostřednictvím dálkového 
ovladače

• Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace 
firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Čeština, 
Dánština, Nizozemština, Čeština, Finština, 
Francouzština, Němčina, Řecká, Maďarština, 
Italština, Norština, Polština, Portugalská, 
Rumunština, Ruština, Španělština, Švédština, 
Turečtina

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 20 W
• Napájení: 220-230 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,3

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, CD-R 

(uživatelská příručka), Napájecí kabel, Registrační 
karta výrobku, Stručný návod k rychlému použití, 
Dálkový ovladač, Uživatelská příručka

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 36 x 4,2 x 21,9 cm
• Hmotnost: 1,06 kg

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ umístění poličky: Pokládání
• Rozměry balení (Š x V x H): 41,5 x 30 x 8,7 cm
• Hrubá hmotnost: 1,63 kg
• Čistá hmotnost: 1,23 kg
• Hmotnost obalu: 0,4 kg
• EAN: 87 12581 49719 4

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 1
• Vnější obal (D x Š x V): 41,5 x 30 x 8,7 cm
• Hrubá hmotnost: 1,63 kg
• Čistá hmotnost: 1,23 kg
• Hmotnost obalu: 0,4 kg
• EAN: 87 12581 49719 4
•
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