
 

Philips
Blu-ray Disc player

BDP7200
Definindo o mundo da alta definição

com reprodução de disco Blu-ray
Sinta a emoção de assistir a imagens de alta definição total produzidas pelo BDP7200. 
Deixe-se levar por cada detalhe, movimentos suaves e cores vivas com o Deep Colour. 
Você também pode curtir seus DVDs favoritos com aprimoramento de 1080p via HDMI.

Veja mais
• Reprodução de disco Blu-ray para imagens nítidas em Full HD 1080p
• Deep Color para imagens vibrantes de mais de um bilhão de cores
• 1080p a 24 qps para imagens com qualidade de cinema
• Full HD 1080p para imagens supernítidas
• Bonus View com Picture-in-Picture para opções de vídeo e áudio
• Vídeo sem falha e sem distorção com redução de ruído MPEG e 3D
• Aprimoramento de vídeo de 1080p para DVDs via HDMI: imagens praticamente em alta 

definição

Ouça mais
• DTS-HD e Dolby TrueHD para som surround 7.1 de alta fidelidade

Envolva mais
• Curta todos os seus filmes e músicas em CD e DVD
• O EasyLink controla todos os produtos EasyLink com um único controle remoto
 



 Reprodução de disco Blu-ray

Discos Blu-ray têm a capacidade de 
transportar dados de alta definição, além de 
imagens na resolução 1920 x 1080, que geram 
imagens em alta definição. As cenas ganham 
vida, os detalhes parecem sair da tela, os 
movimentos são suaves e as imagens são 
extremamente nítidas. O Blu-ray também 
fornece som surround não compactado, 
tornando sua experiência de áudio 
inacreditavelmente real. A alta capacidade de 
armazenamento dos discos Blu-ray também 
permite a integração de recursos interativos. A 
navegação sem interrupções durante a 
reprodução e outros recursos empolgantes, 
como menus pop-up, trazem uma nova 
dimensão ao entretenimento doméstico.

Bonus View

Com o Bonus View, você pode desfrutar das 
opções de áudio Picture-in-Picture. Uma 
segunda janela menor, exibindo uma seqüência 
de vídeo separada, aparece sobre a imagem 
principal. Você pode optar por ouvir o áudio 
da janela menor ou maior. Com isso, você 
pode aproveitar muitos recursos especiais, 
geralmente incluídos nos filmes em Blu-ray. 

Por exemplo, você pode assistir e ouvir os 
comentários do diretor na janela menor, 
enquanto ele se refere a cenas ou atores na 
imagem principal.

Full HD 1080p

Discos Blu-ray têm a capacidade de 
transportar dados de alta definição, além de 
imagens com resolução de 1920 x 1080, que 
caracterizam imagens de alta definição total. 
Isso tudo quer dizer que você terá a melhor 
qualidade de imagem possível atualmente 
disponível em sua TV — portanto, prepare-se 
para deleitar seus olhos com a melhor 
experiência visual.

Deep Color

No mundo real, as cores são ilimitadas — 
praticamente todos os matizes podem surgir 
em qualquer sombra, em qualquer 
luminosidade. O que você vê na tela da TV é 
totalmente diferente; portanto, as imagens 
geralmente não refletem o mundo real. O 
Deep Color recria o mundo natural na tela da 
TV, exibindo milhões de cores existentes no 
mundo real — e elevando sua experiência 
visual a novos níveis.

1080p a 24 qps

Leve para sua sala a verdadeira experiência 
cinematográfica com vídeo de 24 quadros por 
segundo. Os filmes originais são inteiramente 
gravados nessa taxa de quadros, 
proporcionando um ambiente e uma textura 
de imagem exclusivos. Os Blu-ray Disc players 
Philips são desenvolvidos para exibir 24 qps 
diretamente de discos Blu-ray — produzindo 
imagens sensacionais de alta definição com 
qualidade de cinema, que o deixarão 
impressionado.

EasyLink

O EasyLink permite controlar vários 
dispositivos com um controle remoto. Ele usa 
o protocolo padrão da indústria HDMI CEC 
para compartilhar funcionalidades entre 
dispositivos pelo cabo HDMI. Com o toque de 
um botão, você pode operar simultaneamente 
todos os seus equipamentos habilitados para 
HDMI CEC conectados. Funções como modo 
de espera e reprodução agora podem ser 
executadas com absoluta facilidade.
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Imagem/tela
• Conversor D/A: 12 bits / 150 MHz
• Aprimoramento de imagens: Progressive Scan, 

Aprimoramento de vídeo, Alta def. (720p, 1080i, 
1080p)

• Proporção da imagem: 16:9, 4:3

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Faixa dinâmica (1kHz): 100 dB
• Resposta de freqüência: (20 kHz) ± 0,5 dB (Máx./

mín. de 2 canais, DVD) Hz
• Relação sinal/ruído: 120 dB
• Sistema de áudio: Dolby Digital, DTS

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD-Vídeo, 

DVD-R/-RW, CD, DVD+R/+RW, DVD, BD-vídeo, 
BD-R/RE 2.0, BD-ROM

• Formatos de compactação: MPEG2, H.264, VC-1
• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL
• Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, 

Ângulo, Menu do disco, Pausar, Repetir, Reiniciar 
reprodução no ponto de parada, Pulo, Pesquisar 
para frente/para trás, Avanço Lento, Reprodução 
padrão, Zoom

• Região do DVD.: 2
• Melhoria de qualidade das imagens: 

Aprimoramento de vídeo
• Recursos de vídeo: Progressive Scan, 

Aprimoramento de vídeo

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD de MP3, CD-R/RW, CD, 

MP3-DVD
• Formato de compactação: MP3, PCM, Dolby 

Digital, DTS
• Decodificação multicanal: Dolby Digital

Reprodução de imagem estática
• Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Aprimoramento de imagens: Apresentação de 

slides, Girar, Zoom, Resolução de alta definição

Aplicações de multimídia
• Formatos de reprodução: Imagens estáticas JPEG, 

MP3

Conectividade
• Conexões traseiras: Saída áudio analógico E/D, 

Áudio analógico com saída multicanal, Saída de 
vídeo componente, Saída Vídeo Composto 
(CVBS), Saída digital coaxial, Saída de HDMI

Praticidade
• Idiomas do menu OSD: Holandês, Inglês, Francês, 

Alemão, Italiano, Português, Espanhol
• Proteção infantil: Censura dos pais

Acessórios
• Acessórios inclusos: Cabo de áudio, Guia para 

início rápido, Manual do usuário, Cartão de 
registro do produto, Duas pilhas AA, Controle 
remoto, Cabo HDMI

• Manual do usuário: Inglês, Francês, Alemão, 
Espanhol, Holandês, Italiano, Português

Alimentação
• Fonte de alimentação: 110 a 240 V, 50 Hz
• Consumo de energia: 30 W
• Consumo de energia no modo de espera: 0,2 W

Dimensões
• Dimensões do aparelho (L x A x P): 

435 x 70 x 348 mm
• Peso do aparelho: 4,2 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

543 x 178 x 458 mm
• Peso, incluindo embalagem: 6,4 kg
•

BDP7200/12

Especificações
Blu-ray Disc player
  

http://www.philips.com

