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Blu-ray 3D şi cele mai bune 

site-uri Web pe televizor
Fiţi uimit de Blu-ray 3D şi descoperiţi o nouă dimensiune a experienţei dvs. cinematografice la domiciliu. 

Bucuraţi-vă de tot ce este mai bun pe Internet pe televizorul dvs. cu Net TV, fără complicaţii cu WiFi-

n rapid încorporat. Şi redaţi mai mult decât vreodată până acum cu DivX Plus HD.

Vedeţi mai mult
• CinemaPerfect HD pentru redare mai clară și mai precisă
• Redarea discurilor Blu-ray 3D pentru o experienţă Full HD 3D acasă
• Net TV pentru servicii online populare, inclusiv magazine video*
• DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiţie
• DLNA Network Link pentru a vă bucura de fotografii și de clipuri video de pe PC
• Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă

Auziţi mai mult
• Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1

Implicaţi-vă mai mult
• WiFi-n încorporat pentru performanţă wireless mai rapidă, mai largă
• USB 2.0 redă filme/muzică de pe unitatea flash USB/hard disk
• Transformaţi-vă Smartphone-ul într-o telecomandă pentru produse AV Philips
• Conectivitate pentru tastatură prin USB pentru o navigare ușoară pe Web și Net TV
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă



 Redarea discurilor Blu-ray 3D

Full HD 3D oferă iluzia de profunzime pentru 
o experienţă de vizualizare cinematografică 
superioară, realistă acasă. Imagini separate 
pentru ochiul drept și ochiul stâng sunt 
înregistrate la calitate 1920 x 1080 Full HD și 
sunt redate alternativ pe ecran la mare viteză. 
Urmărind aceste imagini prin ochelari speciali 
care sunt temporizaţi pentru a deschide și a 
închide lentila stângă și lentila dreaptă în 
sincronizare cu imaginile alternative, este 
creată experienţa de vizualizare Full HD 3D.

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 
7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea 
discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este 
efectiv imposibil de distins de un sunet de 
studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au 
intenţionat. DTS-HD Master Audio și Dolby 
TrueHD vă completează experienţa de 
entertainment de înaltă definiţie.

DivX Plus HD certificat

DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări 
în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă 
bucuraţi de clipuri video HD și de filme de pe 
Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau 
pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de 
conţinut DivX Plus (video H.264 HD cu audio 
AAC într-un container de fișier MKV), 
acceptând de asemenea versiuni anterioare 
video DivX până la 1080p. DivX Plus HD 
pentru semnal video digital HD adevărat.

DLNA Network Link

DLNA Network link asigură acces facil la 
fotografii personale, muzică, clipuri video sau 
filme de pe PC sau de pe reţeaua la domiciliu. 
Utilizează conexiune Ethernet (LAN) cu 
protocol DLNA care asigură că produsele 
certificate DLNA vor lucra perfect împreună. 
Prin conectarea playerului Blu-ray la reţeaua de 
domiciliu, veţi putea accesa informaţii de pe 
toate dispozitivele certificate DLNA. Vă puteţi 
accesa lumea divertismentului printr-o simplă 
apăsare de buton cu interfaţa intuitivă pentru 
utilizator, care este proiectată pentru navigare 
facilă.

Net TV cu video la cerere*

Experimentaţi numeroase servicii online, 
inclusiv video la cerere. Bucuraţi-vă oricând 
doriţi de filme, imagini, divertisment și 
informaţii și alt conţinut online direct pe 
televizor prin playerul Blu-ray Disc Philips Blu-
ray Disc sau prin home theater. Acum puteţi 
avea de asemenea acces la magazinele video 
online selectate* direct pe televizorul dvs. 
Trebuie doar să selectaţi un clip video închiriat 
și să îl vizionaţi pe televizorul dvs. O seară cu 
filme acasă nu a fost niciodată atât de ușoară. 
*Disponibilitatea variază în funcţie de ţară, vă 
rugăm vizitaţi www.philips.com/blu-ray pentru 
mai multe informaţii.

Logo-ul Philips Ecologic
Produsele ecologice Philips pot reduce 
costurile, consumul de energie și emisiile 
de CO2. Cum? Acestea oferă o 
îmbunătăţire de mediu semnificativă în una 
sau mai multe domenii focale ecologice 
Philips – eficienţă energetică, ambalare, 
substanţe periculoase, greutate, reciclare 
și casare și fiabilitate pe viaţă.
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Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 21:9, 16:9, 4:3
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, 
Upscaling video

• Convertor D/A: 12 Bit / 148 MHz
• Procesare video avansată: CinemaPerfect HD

Redare video
• Medii de redare: Video BD, BD-ROM, BD-R/RE 

2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, Unitate 
flash USB, DivX, CD

• Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, MKV, 
H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVCHD, WMV

• Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare 
înainte/înapoi, Derul. lentă înainte, Reluare redare 
de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, Repetare 
A-B, Zoom, Unghi

• Caracteristici superioare video: Deep Color, 
x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă

• Cod regiune BD: B
• Cod regiune DVD: 2
• Regiune DVD.: 2

Sunet
• Sistem audio: DTS-HD Master Audio Essential, 

Dolby True HD, Dolby Digital PLUS, DTS, Dolby 
Digital

• Coeficient semnal/zgomot: = 100 dB
• Interval dinamic (1 kHz): = 90 dB
• Răspuns în frecvenţă: (20kHz): = |0,2|dB (Max./

Min. 2ch, DVD) Hz Hz
• Convertor D/A: 24 biţi, 192 kHz

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-

DVD, Unitate flash USB
• Format compresie: DTS, Dolby Digital, AAC 

(multicanale), MP3, PCM, WMA

Redare foto digitală
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, Unitate flash USB
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluţie de 

înaltă definiţie, Prezentare, Rotire, Zoom, 

Prezentare cu redare de MP3-uri

Conectivitate
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire coaxială 

digitală, Ieșire video compozită (CVBS), Ieșire 
audio analogică S/D, Ethernet, Slot pentru card SD/
SDHC

• Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0
• Conectări la reţea: 802.11 b/g/n, WiFi integrat
• PC network link: Certificat DLNA 1.5

Confort
• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 

atingere, Mod standby la o singură atingere
• Limbi OSD: Română, Germană, Franceză, 

Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, 
Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Norvegiană, Turcă, 
Cehă, Greacă

• Protecţie copii: Restricţionare acces minori
• BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)
• Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil 

prin USB, Upgrade firmware online
• Servicii online: Net TV
• Ușurinţă în utilizare: Aplicaţie telecomandă AV, 

Trezire rapidă

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu audio/video, Manual de 

utilizare, CD-R (manual de utilizare), Ghid de 
iniţiere rapidă, Card de înregistrare a produsului, 
Telecomandă, 2 baterii AAA

• Manual de utilizare: Română, Germană, Franceză, 
Olandeză, Spaniolă, Italiană, Portugheză, Daneză/
Norvegiană, Finlandeză, Greacă, Poloneză, Rusă, 
Suedeză, Turcă

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consum de energie: 18 W
• Consum în standby: 0,18W

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

495 x 99 x 303 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 2,10 kg
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

435 x 42 x 208,5 mm
• Greutate produs: 1,65 kg
•
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