
 

 

Philips
Blu-Ray lemez lejátszó

BDP7100
Lépjen be a nagy felbontás világába

a Blu-Ray lemez lejátszóval
Élvezze HD TV-je összes lehetőségét – utolérhetetlen vizuális élmény

Lásson többet
• Blu-ray lemez lejátszása – éles képek teljes HD 1080p felbontásban
• 1080p, 24 képkocka/másodperc
• DVD video-felkonvertálás: 1080p HDMI-n keresztül

Halljon többet
• DTS-HD és Dolby TrueHD a 7.1 Hi-Fi surround hangzásért

Szórakozzon többet
• CD és DVD – a családi kedvencek élvezete



 Blu-Ray lemez lejátszása
A Blu-ray lemezek képesek nagy felbontású adatok, 
illetve 1920 x 1080 felbontású (teljes nagyfelbontású) 
képek hordozására. A jelenetek a kibontakozó 
részletekkel életre kelnek, a mozgások folyamatossá, 
a képek pedig kristálytisztává válnak. A Blu-ray ezen 
kívül tömörítetlen surround hangzást is biztosít - 
hogy a hangélmény felülmúlhatatlanul valódi legyen. 
A nagy tárolókapacitás számos interaktív lehetőség 
beépítésére is lehetőséget kínál. A zökkenőmentes 
navigáció lejátszás közben, a felbukkanó menük és 
egyéb funkciók új dimenziót nyitnak az otthoni 
szórakoztatórendszerek világában.

1080p, 24 képk./mp
Ismerje meg otthonában a valódi házimozi élményt a 
24 képkocka/másodperces videónak köszönhetően. 
Az eredeti filmek mind ilyen képsebességgel vannak 
rögzítve, egyedülálló atmoszférát és képtextúrát 
biztosítva ezáltal a filmeknek. A Philips Blu-ray lemez 
lejátszók lehetővé teszik az Ön számára, hogy 
közvetlenül a Blu-ray lemezekről tapasztalja meg a 24 
képkocka/másodperces technológia élményét, a 
mozizáshoz megdöbbentően hasonló nagy 
felbontású képet nyújtva.

DTS-HD és Dolby TrueHD
A DTS-HD High Resolution Audio és a Dolby 
TrueHD a legjobb 7.1 hangcsatornát nyújtja Blu-ray 
lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így amit hall, pontosan az 
alkotók szándéka. A TS-HD High Resolution Audio 
és a Dolby TrueHD tehát hozzájárul a nagyfelbontás 
által nyújtott élményhez.
BDP7100/12

Fénypontok

* HD audio receiver és hangrendszer szükséges.
* A BDP7100 HDMI porthoz csatlakoztatott HDMI CEC kompatibilis 

készülékekre vonatkozik. A Philips nem garantálja a 100%-os 
együttműködést minden HDMI CEC készülékkel.

* A „BONUS VIEW” a Blu-ray Disc Association védjegye
• Kép javítása: Diavetítés, Forgatás, Nagyítás, • Súly csomagolással együtt: 7,4 kg
•

Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit / 216 MHz
• Kép javítása: Progresszív pásztázás, video-

túlmintavételezés, High Def (720p, 1080i, 1080p)
• Képméretarány: 16:9, 4:3

Hang
• D/A átalakító: 24 bit / 192 kHz
• Dinamikus tartomány (1 kHz): 100 dB
• Frekvenciaválasz: 4 Hz – 44 kHz 96 k 

mintavételezéssel Hz
• Jel-zaj arány: 110 dB
• Hangrendszer: Dolby Digital

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD 

videó, DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW
• Tömörítési formátumok: MPEG2, H.264, VC-1
• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, Lemez 

menü, Szünet, Ismétlés, lejátszás folytatása a 
leállítás helyétől, Keresés előre/vissza, Szabványos 
lejátszás, Nagyítás, Átugrás

• DVD régiókód: 2
• Képminőség javítása: video-túlmintavételezés
• Videobővítés: video-túlmintavételezés

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD-R/RW, 

CD, MP3-DVD
• Tömörítési formátum: MP3, PCM, Dolby Digital, 

DTS
• Többcsatornás dekódolás: Dolby Digital

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW
• Képtömörítési formátum: JPEG

Nagyfelbontás

Multimédiás alkalmazások
• Lejátszási formátumok: JPEG állóképek, MP3

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, S-Video 

kimenet, Analóg bal/jobb audiokimenet, Analóg 
audió többcsatornás kimenet, Kompozit video 
(CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, 
Komponens videokimenet

Kényelem
• Képernyőn megjelenő nyelvek: holland, angol, 

francia, német, olasz, portugál, spanyol
• Gyermekvédelem: Szülői felügyelet

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Audiokábel, Gyors áttekintő 

útmutató, IFU / Használati útmutató, 
Termékregisztrációs kártya, 2 x AA akku, 
Távvezérlés

• IFU / Használati útmutató: Dán/norvég, holland, 
angol, finn, francia, német, olasz, portugál, spanyol, 
svéd

egyenáram
• Áramellátás: 220–230 V, 50 Hz
• Áramfogyasztás: 29 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: 1,1 W

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

430 x 79 x 319 mm
• Készülék tömege: 4,2 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

536 x 209 x 480 mm
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