
 

 

Philips 7000 series
Odtwarzacz płyt Blu-ray

Odtwarzanie 3D
Technologia WiFi–Ready
Czarny aluminiowy

BDP7500B2
Doskonały styl i wydajność

Poznaj najbardziej realistyczny dźwięk HD dzięki niezwykle wydajnej, aluminiowej konstrukcji i wyjściom 

audio 7.1. Odkryj na nowo doznania płynące z oglądania filmów Blu-ray dzięki technologii 

CinemaPerfect HD. Przygotuj się do korzystania z technologii Wi-Fi i odtwarzaj filmy z komputera w 

standardzie DLNA.

Zobacz więcej
• Ekran Full HD 3D Ready* pozwoli cieszyć się wspaniałym obrazem trójwymiarowym
• CinemaPerfect HD zapewnia wyraźniejsze i ostrzejsze filmy
• Certyfikat DivX Plus HD do odtwarzania plików w formacie DivX HD
• Net TV — popularne usługi internetowe na ekranie telewizora
• Łącze DLNA do odtwarzania zdjęć i filmów z komputera

Usłysz więcej
• Dolby TrueHD i DTS-HD MA zapewniają 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny HD
• 7.1-kanałowy dźwięk przestrzenny zapewnia najlepsze wrażenia, jak w prawdziwym kinie

Przeżyj więcej
• Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych 

przechowywanych w pamięci flash USB
• Wbudowana pamięć BD-Live 1 GB zapewnia dostęp do dodatkowej zawartości płyt Blu-ray w 

Internecie
• Dotykowe elementy sterujące zapewniają łatwą obsługę
• Funkcja EasyLink umożliwia sterowanie wszystkimi urządzeniami HDMI CEC przy użyciu 

jednego pilota.



 Full HD 3D Ready

Daj się zachwycić filmami trójwymiarowymi 
we własnym pokoju na ekranie Full HD 3D. 
Technologia Active 3D w połączeniu z 
najnowszą generacją ekranów zapewnia głębię 
i realizm obrazu w wysokiej rozdzielczości 
1080 x 1920. Efekt trójwymiarowy w 
rozdzielczości Full HD powstaje dzięki 
zastosowaniu specjalnych okularów 
zasłaniających prawe i lewe oko w 
synchronizacji ze zmieniającymi się obrazami. 
Filmy 3D dostępne na płytach Blu-ray 
pozwalają cieszyć się wysoką jakością sprzętu. 
Oglądanie płyt Blu-ray z zawartością 
trójwymiarową za pomocą opisywanego 
urządzenia jest możliwe po aktualizacji 
oprogramowania (sprawdź na 
www.philips.com/blu-ray).

CinemaPerfect HD

Technologia CinemaPerfect HD firmy Philips 
zapewnia nowy standard odtwarzania filmów 
wideo. Ta inteligentna technologia zmniejsza 
zakłócenia i wyostrza obraz, zapewniając 
niespotykaną wcześniej jakość wideo. Funkcja 
redukcji zakłóceń i funkcja skalowania 
zmniejsza zakłócenia wytwarzane podczas 
kompresji filmu do formatu MPEG. Dzięki 
ulepszonemu przetwarzaniu kolorów 
wyświetlany obraz jest ostry i głęboki.

Certyfikat DivX Plus HD

Format DivX Plus HD, obsługiwany przez 
odtwarzacz Blu-ray i/lub DVD, to najnowsza 
technologia DivX umożliwiająca oglądanie 
obrazów i filmów z Internetu w wysokiej 
rozdzielczości bezpośrednio w telewizorze 
HD firmy Philips lub na komputerze. DivX Plus 
HD obsługuje odtwarzanie treści DivX Plus 
(obrazy H.264 HD z wysokiej jakości 
dźwiękiem AAC plików MKV) lecz także 
poprzednich wersji formatu DivX do 
rozdzielczości 1080p. DivX Plus HD 
gwarantuje prawdziwą jakość HD cyfrowych 
obrazów.

Net TV

Doświadcz bogactwa wyboru usług online 
dzięki Net TV. Ciesz się filmami, obrazami, 
serwisami informacyjnymi oraz innymi 
zasobami online bezpośrednio w telewizorze 
za pomocą odtwarzacza płyt Blu-ray firmy 
Philips w dowolnym czasie. Po prostu podłącz 
odtwarzacz bezpośrednio do domowej sieci za 
pomocą połączenia przewodowego lub 
bezprzewodowego, a następnie za pomocą 
pilota przejdź w dowolne miejsce i wybierz, co 
chcesz oglądać. Menu Philips umożliwia dostęp 
do popularnych usług Net TV dopasowanych 
do ekranu telewizora.

Łącze do sieci DLNA

Łącze DLNA Network zapewnia łatwy dostęp 
do zdjęć, muzyki, obrazów lub filmów w 
komputerze lub domowej sieci komputerowej. 
Wykorzystuje ono połączenie Ethernet (LAN) 
z protokołem DLNA zapewniającym 
bezproblemową współpracę urządzeń z 
certyfikatem DLNA. Po podłączeniu 
odtwarzacza płyt Blu-ray do domowej sieci 
komputerowej można uzyskać dostęp do 
informacji z wszystkich urządzeń z 
certyfikatem DLNA. Uzyskaj dostęp do 
swojego świata rozrywki, naciskając przycisk 
na intuicyjnym interfejsie użytkownika 
zapewniającym łatwe przeglądanie.

Zielone logo firmy Philips.
„Zielone” produkty firmy Philips 
zapewniają niższe zużycie energii i 
mniejszą emisję dwutlenku węgla. Jak? 
Oferują one znacznie lepsze rozwiązania 
środowiskowe w jednym lub kilku 
obszarach ekologicznych firmy Philips: 
wydajności energetycznej, opakowaniu, 
wykorzystaniu niebezpiecznych substancji, 
wadze, recyklingu i wyrzucaniu zużytych 
produktów oraz trwałości.
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Obraz/wyświetlacz
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Zaawansowane przetwarzanie sygnału wideo: 

CinemaPerfect HD
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i, 1080p), Skanowanie progresywne, 
Zwiększanie rozmiaru wideo

• Format obrazu: 21:9, 16:9, 4:3
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów / 

150 MHz

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: BD Video, BD-R/RE 2.0, 

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

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

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie 
standardowe, Wstrzymanie odtwarzania, 
Wyszukiwanie do przodu/w tył, Wolne odtw. w 
przód, Odtwarzanie od momentu zatrzymania, 
Pomijanie, Menu płyty, Odtwarzanie wielokrotne, 
Odtwarzanie wielokrotne A-B, Zoom, Kąt

• Funkcje poprawy sygnału wideo: Technologia Deep 
Color, Technologia x.v.Color, Zwiększenie 
rozmiaru wideo, Skanowanie progresywne

• Kod regionu BD: B
• Kod regionu DVD: 2

Dźwięk
• System dźwięku: DTS-HD Master Audio, Dolby 

True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
• Stosunek sygnału do szumu: 105 dB
• Dynamika (1 kHz): 100 dB
• Pasmo przenoszenia: 100 Hz
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 

MP3-DVD, Pamięć flash USB
• Format kompresji: DTS, Dolby Digital, AAC (wiele 

kanałów), MP3, PCM, WMA

Odtwarzanie cyfrowych zdjęć
• Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość, 

Pokaz slajdów, Pokaz slajdów z dźwiękiem MP3, 
Obracanie, Zoom

Możliwości połączeń
• Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI, Wyjście 

Component Video, Cyfrowe wyjście optyczne, 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Analogowe 
wyjście audio 7.1, Kompozytowe wyjście wideo 
(CVBS), Wyjście analogowe audio L/P, Ethernet, 
USB: tylko adapter Wi–Fi firmy Philips

• Złącza z przodu/z boku: USB 2.0
• Połączenia sieciowe: Technologia Wi-Fi Ready 

(802.11 g/n)*
• Łącze sieci komputerowej: Certyfikat DLNA 1.5

Udogodnienia
• Usługi internetowe: Net TV
• EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym 

przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym 
przyciskiem

• Łatwa obsługa: Dotykowe przyciski sterujące
• Języki menu ekranowego (OSD): polski, niemiecki, 

francuski, holenderski, włoski, portugalski, 
hiszpański, duński, fiński, polski, szwedzki, turecki, 
norweski, czeski, rosyjski

• Zabezpieczenie przed dziećmi: Nadzór rodzicielski
• BD-Live (1 GB pamięci wewnętrznej)
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia: 

Aktualizowanie oprogramowania przez USB, 
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w 
Internecie

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód audio/wideo, 

Instrukcja obsługi, Płyta CD-R (instrukcja obsługi), 
Skrócona instrukcja obsługi, Karta rejestracyjna 
produktu, Pilot zdalnego sterowania, 2 baterie 
AAA

• Instrukcja obsługi: polski, francuski, niemiecki, 
holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, duński/
norweski, szwedzki, fiński, polski, turecki, grecki, 
rosyjski

Charakterystyka ekologiczna
• Certyfikowany produkt ekologiczny

Moc
• Źródło zasilania: 220–240 V, 50/60 Hz
• Zużycie energii: 22 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: 0,25 W

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

509 x 118 x 285 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 3,60 kg
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 55,7 x 245 mm
• Waga produktu: 2,85 kg
•
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* Wymagany adapter Wi-Fi USB firmy Philips WUB1110 (do nabycia 
osobno)

* * Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.philips.com/blu-
ray

http://www.philips.com

