
 

 

Philips 7000 series
Blu-ray lemezlejátszó

3D lejátszás
WiFi-Ready
Fekete alumínium

BDP7500B2
Letisztult tervezés 

és teljesítmény
Élvezze a leginkább valósághű HD audioélményt ezzel a nagy teljesítményű, alumínium kialakítású, 7.1-

es audiokimenettel rendelkező készülékkel. A Blu-ray filmek nyújtotta élmény alapvetően megváltozik a 

CinemaPerfect HD-vel. Készüljön fel a WiFi-re, és élvezze számítógépes videóit a DLNA segítségével.

Lásson többet
• Full HD 3D Ready* technológia az igazán magával ragadó 3D moziélményért
• CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
• DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz
• Net TV, hogy TV-készülékén is hozzáférhessen a népszerű online szolgáltatáshoz
• Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül

Halljon többet
• Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért
• 7.1 csatornás surround hangzás a legnagyszerűbb moziélmény érdekében

Szórakozzon többet
• A nagysebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
• Beépített 1 GB-os BD-Live memória internetes bónusz Blu-ray tartalomhoz
• Gyors és könnyű hozzáférés érintésvezérléssel
• EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
• WiFi-n Ready* a gyorsabb, hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez



 Full HD 3D Ready

A Full HD 3D TV lenyűgöző 3D moziélményt 
nyújt otthonában. Az aktív 3D technológia a 
gyorskapcsolású kijelzők legújabb generációját 
használva gondoskodik a valósághű 
megjelenítésről teljes 1080x1920 HD 
felbontásban. Ha speciális szemüveggel tekinti 
meg a bal és a jobb "lencse" számára 
szinkronizált váltakozó képeket, Full HD 3D 
élmény jön létre. A Blu-ray lemezen megjelenő 
kiváló 3D filmeknek köszönhetően széles és 
kitűnő minőségű tartalomválaszték áll 
rendelkezésére. A Blu-ray 3D funkció 
szoftverfrissítést követően válik elérhetővé 
ezen a rendszeren (látogasson el a 
www.philips.com/blu-ray weboldalra).

CinemaPerfect HD

A Philips CinemaPerfect HD rendszere tiszta 
és éles videolejátszást biztosít, új szabványt 
teremtve. Az intelligens rendszer a képzajt 
csökkentve teszi élesebbé a képet, és jobb 
minőségű videoképet nyújt. A videozaj-
csökkentés és a kiváló átméretezés az MPEG 
formátumba való tömörítés zaját csökkenti. A 
javított színfeldolgozásnak köszönhetően a 
rendszer éles képet és jobb mélységérzetet 
hoz létre.

DivX Plus HD tanúsítvány

A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX 
Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX 
technológiának köszönhetően a nagyfelbontású 
videókat és filmeket közvetlen Internet-
hozzáférésen keresztül élvezheti Philips 
HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD 
támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását 
(azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban 
tárolt, AAC hangot használó H.264 HD 
videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a 
korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, 
max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi 
nagyfelbontású digitális videóért.

Net TV

A Net TV online szolgáltatások gazdag 
választékával kényezteti Önt. Élvezze a 
filmeket, képeket, információs és szórakoztató 
műsorokat, és más online tartalmakat Philips 
Blu-ray lejátszója segítségével közvetlenül TV-
készülékén, amikor csak kedve tartja. Csak 
csatlakoztassa a lejátszót az otthoni hálózathoz 
vezetékes vagy vezeték nélküli kapcsolattal, 
majd a távvezérlővel válassza ki, amit szeretne 
megnézni. A Philips menün keresztül 
elérhetőek a TV-képernyőhöz illeszkedő 
népszerű Net TV szolgáltatások.

DLNA hálózati kapcsolat

A DLNA hálózati kapcsolat könnyen 
elérhetővé teszi a számítógépén vagy otthoni 
hálózatán tárolt fényképeket, zenét, videókat 
vagy filmeket. A DNLA protokollt támogató 
Ethernet (LAN) kapcsolat biztosítja a 
kompatibilitást a DLNA tanúsítvánnyal 
rendelkező termékekkel. Csatlakoztassa Blu-
ray lemezjátszóját az otthoni hálózathoz, és 
hozzáférhet az összes DLNA tanúsítvánnyal 
rendelkező eszközön levő információhoz. Az 
intuitív, egyszerű böngészést lehetővé tevő 
kezelői felületen egyetlen gombnyomással 
hozzáférhet szórakoztató eszközeihez.

A Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a 
költségeket, az energiafelhasználást és a 
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? 
Lényegesen környezetbarátabb 
megoldásokat kínálnak a Philips zöld 
fókuszterületein - energiahatékonyság, 
csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, 
újrahasznosítás és selejtezés, megbízható 
működés a termék egész élettartama alatt.
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Kép/Kijelző
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Speciális videofeldolgozás: CinemaPerfect HD
• Képjavítás: Nagyfelbontású (720p, 1080i, 1080p), 

Progresszív pásztázás, Video-felkonvertálás
• Képformátum: 21:9, 16:9, 4:3
• D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: BD videó, BD-R/RE 2.0, 

DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
CD, CD-R/CD-RW, USB flash meghajtó, DivX, 
BD-ROM, Video CD/SVCD

• Tömörítési formátumok: H.264, VC-1, MPEG2, 
XviD, DivX Plus™ HD, MKV, AVCHD, WMV

• Lemezlejátszási módok: Normál lejátszás, Szünet, 
Keresés előre/visszafelé, Lassítás előre, Lejátszás 
folytatása a leállítás helyétől, Átugrás, Lemezmenü, 
Ismétlés, A-B ismétlés, Nagyítás, Kameraállás

• Videó javítása: Deep Color, x.v.Color, Video-
felkonvertálás, Progresszív pásztázás

• BD régiókód: B
• DVD régiókód: 2

Hang
• Hangrendszer: DTS-HD Master Audio, Dolby 

True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
• Jel-zaj viszony: 105 dB
• Dinamikatartomány (1 kHz-en): 100 dB
• Frekvenciamenet: 100 Hz
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz

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

CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó
• Tömörítési formátum: DTS, Dolby Digital, AAC 

(többcsatornás), MP3, PCM, WMA

Digitális fényképlejátszás
• Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Képjavítás: Nagyfelbontás, Diavetítés, 

Diabemutató MP3 lejátszással, Forgatás, Nagyítás

Csatlakoztathatóság
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet, Komponens 

videokimenet, Digitális optikai kimenet, Digitális 

koaxiális kimenet, Analóg audió 7.1 kimeneti 
csatorna, Kompozit video (CVBS) kimenet, Analóg 
bal/jobb audiokimenet, Ethernet, USB: csak Philips 
WiFi-adapterrel

• Elülső / oldalsó csatlakozók: USB 2.0
• Hálózati csatlakozás: WiFi-Ready (802,11 g/n)*
• PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány

Kényelem
• Online szolgáltatások: Net TV
• EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy 

gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen 
gombnyomásra

• Egyszerű használat: Érintésvezérelt gombok
• Képernyőn megjelenő nyelvek: angol, német, 

francia, holland, olasz, portugál, spanyol, dán, finn, 
Fényesítés, svéd, török, norvég, cseh, orosz

• Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
• BD-Live (1 GB belső memória)
• Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető 

firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Audio/Video kábel, 

Felhasználói kézikönyv, CD-R (Felhasználói 
kézikönyv), Gyors üzembe helyezési útmutató, 
Termékregisztrációs kártya, Távvezérlő, 2 db AAA 
elem

• Felhasználói kézikönyv: angol, francia, német, 
holland, olasz, spanyol, portugál, dán/norvég, svéd, 
finn, Fényesítés, török, görög, orosz

Környezetvédelmi adatok
• Tanúsított környezetbarát termék

Tápellátás
• Tápegység: 220-240 V, 50/60 Hz
• Fogyasztás: 22 W
• Készenléti fogyasztás: 0,25 W

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

509 x 118 x 285 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 3,60 kg
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 55,7 x 245 mm
• Termék tömege: 2,85 kg
•
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* A Philips WUB1110 Wi-Fi USB adapter szükséges (külön kapható)
* További információk érdekében keresse fel a www.philips.com/blu-

ray weboldalt.

http://www.philips.com

