
 

 

„Philips“ 5000 series
„Blu-ray“ diskų / DVD 
grotuvas

„Smart TV Plus“
„CinemaPerfect HD“
3D

BDP6100
„Blu-ray 3D“ ir geriausia, ką 

siūlo internetas jūsų TV
Būkite nustebinti per „Philips 3D Blu-ray“ DVD leistuvą BDP6100 rodomu vaizdu namuose. Mėgaukitės 

didžiausiais interneto privalumais per televizorių naudodamiesi „Smart TV Plus“ – dėl integruoto „Wi-

Fi“ nepatirsite jokių rūpesčių. O naudodamiesi „DivX Plus HD“ leiskite dar daugiau turinio nei kada nors 

anksčiau.

Žr. daugiau
• „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
• „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
• Naudodami „Smart TV Plus“, galite mėgautis paslaugomis internete ir multimedija per 

televizorių
• „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
• Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D – mėgaukitės tikroviškais vaizdais

Išgirskite daugiau
• „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas

Pasinerkite giliau
• Integruota WiFi-n greitesniam ir platesniam belaidžiam sklidimui
• „SimplyShare“ yra skirta prisijungti ir perduoti duomenų srautu visas pramogas belaidžiu būdu
• USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
• Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus



 „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa

„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad 
galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne 
kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri 
vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 
1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi 
dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro 
specialius akinius, kurie sinchronizuodami 
atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius 
keičiantis vaizdams, sukuriamas „Full HD“ 3D 
vaizdo pojūtis.

„CinemaPerfect HD“

„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo 
naują ryškesnių ir aiškesnių vaizdų atkūrimo 
standartą. Šis išmanus procesorius sumažina 
triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums 
suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei 
anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir 
žymus patobulinimas sumažina triukšmą, 
sukuriamą, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG 
formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo 
funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius 
vaizdus ekrane.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ 
suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garsą 
iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik 
neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo 
garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi 
kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby 
TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos 
pramogų patirtis.

„DivX Plus HD Certified“

„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ 
grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia 
„DivX“ technologija, suteikianti galimybę 
mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš 
interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar 
kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX 
Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su 
aukštos kokybės AAC garsu MKV failo 
sudėtiniame rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes 
„DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX 
Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

„Smart TV Plus“

„Philips“ namų kino sistemos su „Blu-ray“ 
leistuvu ir „Smart TV Plus“ suteikia daugybę 
puikių galimybių, įskaitant „Net TV“, 
„SimplyShare“ ir „MyRemote“. „Net TV“ 
pateikia daug interneto informacijos ir 
pramogų į jūsų televizorių, pavyzdžiui, 
užsakomus vaizdo įrašus. „SimplyShare“ leis 
pasiekti nuotraukas, muziką ir filmus, įrašytus 
kompiuteryje, patogiai sėdint ant savo sofos. 
Valdykite namų kino sistemą savo išmaniuoju 
telefonu / planšetiniu kompiuteriu, naudodami 
„Philips MyRemote“ programą.

Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 
3D

Mėgaukitės 3D filmų teikiamais maloniais 
pojūčiais savo namuose žiūrėdami 2D filmus. 
Tiesioginiam 3D konvertavimui naudojamos 
naujausios skaitmeninės technologijos, kurias 
pasitelkus analizuojamas 2D vaizdo turinys 
atskiriant pirmojo plano ir fone esančius 
objektus. Taip sukuriama tiksli objektų schema, 
pagal kurią įprastiniai 2D vaizdo formatai 
konvertuojami į nepakartojamus 3D vaizdus. 
Naudodami suderinamą 3D televizorių dabar 
galite mėgautis „Full HD“ 3D vaizdais.
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Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R /

naudotojo vadovas, Maitinimo laidas, Prekės 
registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, 
Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas

• Pasirenkami priedai: Pasirinkta „Skype“ kamera*

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: AAC, MP3, „Ogg Vorbis“, 

PCM, WAV, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas
• BD regiono kodas: B
• DVD regiono kodas: 2
• Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, 

Disko meniu, Sustabdyti, Pakartoti, Tęsti grojimą 
nuo sustojimo, Paieška pirmyn / atgal, Praleisti, 
Lėtas persukimas, Standartinis grojimas, išdidinimas

• Vaizdo patobulinimas: Progresinis skenavimas, 
Vaizdo įrašo pagerinimas, „Deep Colour” funkcija, 
„x.v. Color“

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
• Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: asf, AVI, „DivX“, flv, m2ts, MKV, 

mov, mp4, MPEG, mpg, WMV

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, 

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

Prijungimo galimybė
• Priekinės jungtys: USB 2.0
• Tinklo jungtys: 802,11 b/g/n, Integruota „WiFi“
• Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5
• Galinė jungtis: Analoginio garso kairioji / dešinioji 

išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), 
Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Eternetas, HDMI 
išvestis, SD/SDHC kortelių lizdas, USB 2.0

• „Smart TV Plus“: MyRemote programa, Net TV, 
SimplyShare

Patogumas
• „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinės)
• Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
• Lengva naudoti: Greitas pabudimas, „MyRemote“ 

programa
• „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų 

palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo 
režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo 
pultas - „Passthrough“

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Ekrano meniu kalbos: čekų, danų, olandų, lietuvių, 
suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, 
norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, ispanų, 
švedų, turkų

• Pritaikytas „Skype“

Matmenys
• Produktas (P x A x G): 435 x 38 x 213 mm
• Gaminio svoris: 1,82 kg
• Pakuotė (P x A x G): 495 x 87 x 300 mm
• Svoris su pakuote: 2,26 kg

Vaizdas / ekranas
• Kraštinių santykis: 4:3, 16:9, 21:9
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 148 MHz
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

• „Blu-ray“ 3D: 2D pakeitimas į 3D, „Full HD 1080p“
• Patobulintas vaizdo apdorojimas: „CinemaPerfect 

HD“

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 20 W
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: 0,3 W

Garsas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
• Dinaminis diapazonas (1kHz): =90 dB
• Dažninė charakteristika: (20kHz): = |0.2|dB (Max./

Min. 2ch, DVD) Hz Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: = 100 dB
• Garsumo gerinimas: Nakties režimas
• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital 

Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, 
DTS-HD aukštos raiškos garsas, DTS-HD 
pagrindinis garso įrenginys

•
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* Išskirtinė nemokamų pokalbių „Skype“ kamera <TALK-7191>, 
norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite www.freetalk.me/philips

http://www.philips.com

