
 

 

Philips
Blu-ray Disc player

BDP7100
Μεταφερθείτε στον κόσμο της υψηλής ευκρίνειας
με αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray
Απολαύστε όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης HD για μοναδική εμπειρία 
τηλεθέασης

Δείτε περισσότερα
• Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray για ευκρινείς εικόνες σε Full HD 1080p
• 1080p στα 24 fps για κινηματογραφικές εικόνες
• Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας DVD στα 1080p μέσω HDMI

Ακούστε περισσότερα
• DTS-HD και Dolby TrueHD για περιβάλλοντα ήχο 7,1 υψηλής πιστότητας

Περισσότερες δυνατότητες
• CD & DVD για να απολαμβάνετε τα αγαπημένα της οικογένειας



 Αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray
Οι δίσκοι Blu-ray μπορούν να μεταφέρουν 
δεδομένα υψηλής ευκρίνειας, καθώς και 
φωτογραφίες σε ανάλυση 1920 x 1080, δηλαδή 
εικόνες Full HD. Καθώς οι λεπτομέρειες γίνονται 
άμεσα αντιληπτές, οι κινήσεις ομαλότερες και οι 
εικόνες πιο διαυγείς, οι σκηνές ζωντανεύουν. Το 
blu-ray αποδίδει επίσης περιβάλλοντα ήχο χωρίς 
συμπίεση και σας προσφέρει εκπληκτικά ζωντανή 
εμπειρία ήχου. Οι δίσκοι Blu-ray υψηλής 
χωρητικότητας προσφέρουν δυνατότητα 
ενσωμάτωσης πλήθους διαδραστικών 
δυνατοτήτων. Η εύκολη πλοήγηση κατά την 
αναπαραγωγή και άλλες συναρπαστικές 
λειτουργίες, όπως τα αναπτυσσόμενα μενού, 
προσδίδουν μια εντελώς νέα διάσταση στην 
οικιακή ψυχαγωγία.

1080p στα 24 fps
Φέρτε την πραγματική κινηματογραφική εμπειρία 
στο σαλόνι σας με εικόνα στα 24 καρέ το 
δευτερόλεπτο. Τα γνήσια αντίτυπα ταινιών 
εγγράφονται πάντα σε αυτό το ρυθμό καρέ και 
προσφέρουν μοναδική ατμόσφαιρα και ποιότητα 
εικόνας. Τα Blu-ray Disc player έχουν εξοπλιστεί 
για να σας προσφέρουν 24fps απευθείας από τους 
δίσκους Blu-ray, προσφέροντάς σας 
συναρπαστικές κινηματογραφικές εικόνες υψηλής 
ευκρίνειας που θα σας εκπλήξουν.

DTS-HD και Dolby TrueHD
Ο ήχος υψηλής ευκρίνειας DTS-HD και το Dolby 
TrueHD παράγουν εκπληκτικό ήχο 7,1 καναλιών 
από δίσκους Blu-ray. Ο ήχος που αναπαράγεται 
είναι σχεδόν πανομοιότυπος με τον ήχο του 
κύριου αντιγράφου του στούντιο για να μπορείτε 
να ακούτε την ποιότητα που προοριζόταν αρχικά. 
Ο ήχος υψηλής ευκρίνειας DTS-HD και το Dolby 
TrueHD ολοκληρώνουν την εμπειρία ψυχαγωγίας 
υψηλής ευκρίνειας.
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Χαρακτηριστικά

* Απαιτούνται δέκτης ήχου HD και ηχοσύστημα.
* Ισχύει για συσκευές συμβατές με HDMI CEC συνδεδεμένες σε 
θύρα BDP7100 HDMI. Η Philips δεν εγγυάται 100% 
διαλειτουργικότητα με όλες τις συσκευές HDMI CEC.

* Το "BONUS VIEW" είναι εμπορικό σήμα της Blu-ray Disc 
Association
• Βελτίωση εικόνας: Slideshow, Περιστροφή, Ζουμ, • Βάρος με την συσκευασία: 7,4 κ.
•

Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας D/A: 12 bit / 216MHz
• Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, 
Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας, Υψηλή ευκρίνεια 
(720p, 1080i, 1080p)

• Λόγος διαστάσεων: 16:9, 4:3

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 24 bit / 192 kHz
• Δυναμικό εύρος (1 kHz): 100 dB
• Συχνότητα απόκρισης: 4 Hz - 44 kHz σε 
δειγματοληψία 96 k Hz

• Λόγος σήματος προς θόρυβο: 110 dB
• Σύστημα ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, Εικόνα 

DVD, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW
• Φορμά συμπίεσης: MPEG2, H.264, VC-1
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 

A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Προσωρινή διακοπή, 
Επανάληψη, Συνέχιση αναπαραγωγής από 
διακοπή, Ανίχνευση εμπρός/πίσω, 
Αναπαραγωγή, Ζουμ, Μεταπήδηση

• Περιοχή DVD: 2
• Βελτιώσεις ποιότητας εικόνας: Αύξηση 
κλιμάκωσης εικόνας

• Βελτίωση εικόνας: Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD-R/RW, CD, 

MP3-DVD
• Φορμά συμπίεσης: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
• Πολυκαναλική αποκωδικοποίηση: Dolby Digital

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG

Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας

Εφαρμογές πολυμέσων
• Φορμά αναπαραγωγής: Ακίνητες εικόνες JPEG, 

MP3

Συνδεσιμότητα
• Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Έξοδος S-Video, 
Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος 
πολυκαναλικού αναλογικού ήχου, Έξοδος 
σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή 
ομοαξονική έξοδος, Έξοδος βίντεο συνιστωσών

Ευκολία
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ολλανδικά, 
Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, 
Πορτογαλικά, Ισπανικά

• Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ήχου, 
Οδηγός γρήγορης έναρξης, IFU / Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Κάρτα εγγραφής προϊόντος, 2 
μπαταρίες AA, Τηλεχειριστήριο

• IFU / Εγχειρίδιο χρήσεως: Δανικά/Νορβηγικά, 
Ολλανδικά, Αγγλικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ιταλικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, 
Σουηδικά

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220V-230V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: 29 W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: 1,1 W

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 430 x 79 x 319 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 4,2 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

536 x 209 x 480 χιλ.
Ημερομηνία έκδοσης 
2011-03-30

Έκδοση: 1.0.16

12 NC: 8670 000 34176
EAN: 87 12581 36557 8

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς 
προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην 
Koninklijke Philips Electronics N.V. ή στους 
αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com

Προδιαγραφές
Blu-ray Disc player
  

http://www.philips.com

