
 

Philips
Blu-Ray-soitin

BDP7200
Koe teräväpiirron uudet ulottuvuudet

Blu-ray-soittimella
BDP7200 tekee teräväpiirtokuvasta äärimmäisen herkullisen. Nauti yksityiskohdista, 
sulavasta liikkeestä ja eloisista Deep Colour -väreistä. Katsele DVD-suosikkejasi 1080p 
HDMI -kuvanparannuksen avulla.

Näet enemmän
• Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella
• Deep Color elävöittää kuvat jopa yli miljardin värin avulla
• Elokuvatason kuvaa 1080p / 24 kuvaa sekunnissa
• Full HD 1080p takaa veitsenterävät kuvat
• Bonusnäkymä, jossa videon ja äänentoiston PIP-toiminto
• Virheetön ja särötön MPEG-videotoisto ja 3D-kohinanvaimennus
• DVD-videokuvan parannus 1080p-tarkkuuteen HDMI-liitännän kautta

Kuulet enemmän
• DTS-HD ja Dolby TrueHD tuottavat 7.1-surround-äänen

Osallistu enemmän
• Nauti CD- ja DVD-levyjen elokuvista ja musiikista
• EasyLink mahdollistaa kaikkien EasyLink-tuotteiden hallinnan samalla kaukosäätimellä
 



 Blu-ray-soitin

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa 
sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 
x 1080. Näkymät ja yksityiskohdat todella 
heräävät eloon, liikkeet näyttävät sulavilta ja 
kuva on erinomaisen selkeä. Lisäksi Blu-ray 
mahdollistaa pakkaamattoman Surround-äänen 
käytön - ja uskomattoman elävän 
kuuntelukokemuksen. Blu-ray-levyjen suuri 
tallennuskapasiteetti mahdollistaa myös 
erilaisten vuorovaikutteisten toimintojen 
käyttämisen. Saumaton toistonaikainen 
navigointi ja muut kätevät toiminnot, kuten 
ponnahdusvalikot, nostavat kotiteatterin aivan 
uudelle tasolle.

Bonusnäkymä,

Bonusnäkymässä voit nauttia PIP-toiminnon 
äänivaihtoehdoista. Toinen pienempi ikkuna, 
jossa voi katsella eri videota, näkyy pääkuva 
yläpuolella. Voit siis valita, kuunteletko 
pienemmän vai suuremman kuvan ääntä. Näin 
voit hyödyntää monia erikoistoimintoja, joita 
Blu-ray-elokuviin usein lisätään. Voit 
esimerkiksi katsella ja kuunnella ohjaajan 
kommentteja pienemmästä ikkunasta samalla 
kun hän viittaa tiettyihin suuremmassa kuvassa 
näkyviin kohtauksiin tai näyttelijöihin.

Full HD 1080p

Blu-ray-levyille voi tallentaa laadukasta tietoa 
sekä teräväpiirtokuvaa, jonka tarkkuus on 1920 
x 1080. Saat parhaan mahdollisen TV-kuvan 
laadun - siispä valmistaudu kuvaan, joka on ilo 
silmille.

Deep Color

Todellisuudessa värejä on rajaton määrä - mitä 
tahansa värisävyä voidaan esittää monilla eri 
kirkkauksilla, niin vaaleampana kuin 
tummempana. Mitä sitten näet TV-ruudullasi, 
onkin toinen juttu, koska kuvat eivät aina 
vastaa todellisuutta. Deep Color luo miljoonat 
ympäröivän maailman luonnolliset värit 
uudelleen TV-ruudulle - ja kohottavat 
katselukokemuksen aivan uusiin ulottuvuuksiin.

1080p / 24 kuvaa sekunnissa

Luo kotiisi oikean elokuvateatterin tunnelma 
katselemalla elokuvia 24 kuvaa sekunnissa. 

Elokuvat tallennetaan alunperin tällä 
nopeudella, minkä vuoksi niiden tunnelma ja 
kuvan rakenne on ainutlaatuinen. Philips Blu-
ray-soittimet toistavat Blu-ray-levyt 24 kuvan 
nopeudella ja luovat upean ja hämmästyttävän 
elokuvateatterimaisen teräväpiirtokuvan.-

EasyLink

EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita yhdellä 
kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -
protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden 
välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää 
kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia 
laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. 
Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot 
käynnistyvät helposti.

Virheetön ja särötön video

Sekä still- että videokuvaa ottavat kamerat 
tallentavat häiriöitä useista lähteistä. Vaikka 
niitä ei voi nähdä, ne heikentävät kuvan laatua. 
MPEG- ja 3D-kohinanvaimennustoiminnot 
poistavat kuvasta häiriöt, joten saat aina 
kristallinkirkkaita kuvia.
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Kuva/näyttö
• D/A-muunnin: 12-bittinen / 150 MHz
• Kuvanparannus: Progressive Scan -toiminto, 

Videokuvan parannus, High Def (720p, 1080i, 
1080p)

• Kuvasuhde: 16:9, 4:3

Ääni
• D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz
• Dynaaminen alue (1 kHz): 100 dB
• Taajuusvaste: (20 kHz) ±0,5 dB (Maks./Min. 2-

kanavaa, DVD) Hz
• Signaali/kohina-suhde: 120 dB
• Äänentoistojärjestelmä: Dolby Digital, DTS

Videotoisto
• Toistomuodot: CD-R/CD-RW, DVD-Video, 

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

• Pakkausformaatit: MPEG2, H.264, VC-1
• Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
• Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, 

Levyvalikko, Keskeytys, Jatkuva toisto, Toiston 
jatko keskeytyskohdasta, Ohitustoiminto, Haku 
eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Normaali 
toisto, Zoomaus

• DVD-aluekoodi: 2
• Kuvanlaadun parannukset: Videokuvan parannus
• Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto, 

Videokuvan parannus

Äänen toisto
• Toistomuodot: MP3-CD, CD-R/RW, CD, MP3-

DVD
• Pakkausformaatti: MP3, PCM, Dolby Digital, DTS
• Monikanavadekoodaus: Dolby Digital

Still-kuvien toisto
• Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Kuvanparannus: Kuvaesitys, Kierto, Zoomaus, 

Erittäin tarkka resoluutio

Multimediasovellukset
• Toistoformaatit: JPEG-stillkuvat, MP3

Liitännät
• Takaliitännät: Analoginen äänilähtö (v/o), 

Monikanavainen analoginen äänilähtö, 
Komponenttivideolähtöliitäntä, 
Komposiittivideolähtö (CVBS), Digitaalinen 
koaksiaalilähtö, HDMI-lähtö

Käytön mukavuus
• Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, 

portugali, espanja
• Katselunesto: Lapsilukko

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Äänikaapeli, 

Pikaopas, Käyttöopas, Tuotteen 
rekisteröintikortti, 2 x AA-paristoa, Kaukosäädin, 
HDMI-kaapeli

• Käyttöopas: englanti, ranska, saksa, espanja, 
hollanti, italia, portugali

Virta
• Virtalähde: 110 - 240 V, 50 Hz
• Virrankulutus: 30 W
• Virrankulutus valmiustilassa: 0,2 W

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 435 x 70 x 348 mm
• Laitteen paino: 4,2 kg
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 543 x 178 x 458 mm
• Paino pakattuna: 6,4 kg
•

BDP7200/12

Tekniset tiedot
Blu-Ray-soitin
  

http://www.philips.com

