
 

 

Philips
Blu-ray Disc-spelare

BDP7200
Definiera HD-världen

med Blu-ray Disc-uppspelning
Njut av HD-bilder på BDP7200. Frossa i alla detaljer, jämn handling och levande färger 
med Deep Colour. Du kan också titta på befintliga DVD-favoriter, med konvertering till 
1080p via HDMI.

Se mer
• Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
• Deep Color för levande bilder i över en miljard färger
• 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
• Full HD 1080p för knivskarpa bilder
• Bonus View med bild-i-bild för valmöjligheter för ljud och bild
• Fantastisk störningsfri video med MPEG och 3D-brusreducering
• Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI

Hör mer
• DTS-HD och Dolby TrueHD för 7.1-surroundljud med HiFi-kvalitet

Engagera dig mer
• Njut av filmer och musik från CD och DVD
• EasyLink kontrollerar alla EasyLink-produkter med en enda fjärrkontroll



 Blu-ray Disc-uppspelning
Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta 
data och bilder med en upplösning på 1920 x 
1080, som är definitionen för fullständigt 
högupplösta bilder. Scener verkar få liv när 
detaljerna framträder lika tydligt som i 
verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna 
blir kristallklara. Med Blu-ray får du även 
okomprimerat surroundljud  så att 
ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den 
stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör 
det möjligt att införliva en mängd interaktiva 
funktioner. Smidig navigering under 
uppspelning och andra funktioner, till exempel 
popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt 
ny dimension.

Bonus View
Med Bonus View kan du använda dig av bild-i-
bild med ljudval. Ett andra mindre fönster – 
som visar en annan videosekvens – syns då 
ovanpå huvudbilden. Du kan välja om du vill 
lyssna på det som visas i det större eller i det 
mindre fönstret. Det här gör det möjligt att 
utnyttja de många specialfunktioner som ofta 
är inkluderade i Blu-ray Disc-filmer. Du kan till 
exempel titta och lyssna på regissörens 
kommentarer i det mindre fönstret medan han 
eller hon refererar till scener eller 
skådespelare i huvudbilden.

Full HD 1080p
Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta 
data och bilder med en upplösning på 1 920 x 

1 080, som är definitionen för fullständigt 
högupplösta bilder. Det innebär att du får den 
bästa TV-bildkvaliteten som finns tillgänglig idag 
– så förbered dig på en ren njutning för 
ögonen.

Deep Color
Den riktiga världen är inte begränsad av färger 
– i stort sett alla färgtoner kan förekomma i alla 
nyanser, i alla ljusstyrkor. Det du ser på TV-
skärmen är en annan sak, så bilder ser ofta inte 
naturliga ut. Deep Color återskapar den riktiga 
världen på TV-skärmen och ger dig de 
miljontals färger som förekommer i 
verkligheten – och tar din tittarupplevelse till 
nya höjder.

1080p vid 24 fps
Få en riktig bioupplevelse hemma i 
vardagsrummet med video i 24 bilder per 
sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den 
här bildhastigheten som ger helt unik stämning 
och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är 
utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund 
direkt från Blu-ray Disc-skivor – och ger dig 
därmed sensationella biolika högupplösta 
bilder som kommer att slå dig med häpnad.-

EasyLink
Tack vare EasyLink kan du styra flera enheter 
med en fjärrkontroll. Funktionen använder 
branschstandardprotokollet HDMI CEC för 
delning av funktionalitet mellan enheter genom 

HDMI-kabeln. Med en knapptryckning kan du 
styra alla dina anslutna HDMI CEC-kompatibla 
enheter samtidigt och kan enkelt utföra 
funktioner som viloläge och uppspelning.

Fantastisk störningsfri video
Kameror som tar still- eller rörliga bilder tar 
upp störningar (eller brus) från en rad källor. 
Trots att de inte syns var för sig bidrar de här 
till låg bildkvalitet. MPEG och 3D-
brusreduceringsfunktionen rensar bilden – så 
att du kan vara säker på att få kristallklara 
bilder varje gång.

Förbättrad DVD-videoupplösning
Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger 
kristallklara bilder. Du kan nu uppleva 
standardupplösta DVD-filmer med 
högupplösning – garanterat mer detaljrika och 
mer verklighetstrogna. Progressive Scan-
funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer 
som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger 
garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på 
moset gör HDMI en direkt digital anslutning 
som kan överföra såväl okomprimerad digital 
HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan 
konvertering till analoga data, så att du kan 
uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt 
störningsfritt.
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Bild/visning
• D/A-omvandlare: 12 bitar/150 MHz
• Bildförbättring: Progressive Scan, Förbättrad 

videoupplösning, HD (720p, 1080i, 1080p)
• Bildförhållande: 16:9, 4:3

Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
• Dynamiskt omfång (1kHz): 100 dB
• Frekvensåtergivning: (20 kHz) ±0,5 dB (max./min. 2 

kan., DVD) Hz
• Signal/brusförhållande: 120 dB
• Ljudsystem: Dolby Digital, DTS

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD-video, 

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

• Komprimeringsformat: MPEG2, H.264, VC-1
• System för videouppspelning: NTSC, PAL
• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, 

Skivmeny, Paus, Repetering, Återuppta spelning 
från stopp, Hoppa över, Sök framåt/bakåt, Sakta 
framåt, Standarduppspelning, Zoom

• DVD-region: 2
• Bildkvalitetsförbättringar: Förbättrad 

videoupplösning
• Videoförbättring: Progressive Scan, Förbättrad 

videoupplösning

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD-R/RW, 

CD, MP3-DVD
• Komprimeringsformat: MP3, PCM, Dolby Digital, 

DTS
• Flerkanalsavkodning: Dolby Digital

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Bildspel, Rotera, Zoom, HD-ready

Multimedietillämpningar
• Uppspelningsformat: JPEG-stillbilder, MP3

Anslutningar
• Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, 

Analog ljudutgång, flerkanalig, 
Komponentvideoutgång, Kompositvideoutgång 
(CVBS), Digital koaxialutgång, HDMI-utgång

Bekvämlighet
• OSD-språk (On-screen Display): Holländska, 

Engelska, Franska, Tyska, Italienska, Portugisiska, 
Spanska

• Barnsäkring: Föräldrakontroll

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: Ljudkabel, 

Snabbstartguide, IFU/Bruksanvisning, 
Produktregistreringskort, 2 AA-batterier, 
Fjärrkontroll, HDMI-kabel

• IFU/Bruksanvisning: Engelska, Franska, Tyska, 
Spanska, Holländska, Italienska, Portugisiska

Effekt
• Strömförsörjning: 110-240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning: 30 W
• Strömförbrukning i standby-läge: 0,2 W

Mått
• Utrustningens mått (B x H x D): 

435 x 70 x 348 mm
• Vikt: 4,2 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

543 x 178 x 458 mm
• Vikt inkl. förpackning: 6,4 kg
•
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