
 

 

„Philips“ 7000 series
Blu-ray“ leistuvas

3D atkūrimas
WiFi-Ready
Sidabro spalvos aliuminis

BDP7500S2
Išimtinai išskirtinis 

dizainas ir veikimas
Mėgaukitės nepaprastai tikrovišku HD garsu, sklindančiu iš puikios kokybės aliuminio korpuso ir 7.1 
kan. garso išvesčių. „CinemaPerfect HD“ pakeis jūsų požiūrį į „Blu-ray“ kino filmus. Pasiruoškite 
naudoti „Wi-Fi“ ir mėgautis kompiuteryje esančiais ir iš DLNA atsisiųstais kino filmais.

Žr. daugiau
• „Full HD 3D Ready“, pasiruošęs perteikti realaus 3D filmo pojūtį
• „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
• „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
• Populiariausios internetinės „Net TV“ paslaugos jūsų televizoriuje
• DLNA tinklo sąsaja skirta mėgautis kompiuteryje esančia muzika ir vaizdais

Išgirskite daugiau
• „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas
• 7.1 erdvinis kanalo garsas geriausiai kino patirčiai

Pasinerkite giliau
• „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ 

atmintinės
• Integruota 1 GB „BD-Live“ atmintis leidžia naudoti internetinį „Blu-ray“ papildomą turinį
• Jutikliniai valdikliai leidžia sklandžiau ir lengviau pasiekti turinį
• „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu



 „Full HD“ 3D

Mėgaukitės 3D filmais savo svetainėje per „Full 
HD 3D“ televizorių. „Active 3D“ naudojami 
naujausios kartos didelio dažnio ekranai, 
sukuriantys realų gylio įspūdį ir realistišką 
vaizdą 1080x1920 „Full HD“ raiška. Žiūrint šį 
vaizdą pro specialius akinius, kurie pakaitomis 
atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius 
sinchroniškai su ekrane besikeičiančiais 
vaizdais, sukuriamas „Full HD 3D“ vaizdo 
įspūdis. Geriausi 3D filmai, išleisti „Blu-ray“ 
diskuose, pateikia didelį aukštos kokybės 
turinio pasirinkimą. „Blu-ray 3D“ funkciją bus 
galima naudoti sistemoje atnaujinus 
programinę įrangą (apsilankykite 
www.philips.com/blu-ray).

„CinemaPerfect HD“

„Philips CinemaPerfect HD“ procesorius siūlo 
naują ryškesnių ir aiškesnių vaizdų atkūrimo 
standartą. Šis išmanus procesorius sumažina 
triukšmą ir paryškina vaizdus – taip jums 
suteikiama aukštesnė vaizdo kokybė nei 
anksčiau. Vaizdo triukšmo sumažėjimas ir 
žymus patobulinimas sumažina triukšmą, 
sukuriamą, kai vaizdas yra suglaudintas MPEG 
formatu. Įdiegus patobulintą spalvų apdorojimo 
funkciją procesorius sukuria ryškius ir gilius 
vaizdus ekrane.

„DivX Plus HD Certified“

„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ 
grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia 
„DivX“ technologija, suteikianti galimybę 
mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš 
interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar 
kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX 
Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su 
aukštos kokybės AAC garsu MKV failo 
sudėtiniame rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes 
„DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX 
Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

Net TV

Išbandykite didžiulį interneto paslaugų 
pasirinkimą naudodamiesi „Net TV“. 
Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu-
pramoginiu ir kitu turiniu internete savo 
televizoriuje per „Philips Blu-ray“ diskų 
grotuvą bet kuriuo metu. Paprasčiausiai 
prijunkite savo namų grotuvą laidu ar belaidžiu 
būdu, tada naršykite ir nuotolinio valdymo 
pultu pasirinkite, ką norite žiūrėti. „Philips“ 
meniu suteikia prieigą prie populiarių „Net TV“ 
paslaugų jūsų televizoriaus ekrane.

DLNA tinklo sąsaja

DLNA tinklo sąsaja – lengva prieiga prie 
asmeninių nuotraukų, muzikos, vaizdo įrašų ar 
filmų jūsų kompiuteryje ar namų tinkle. Ji 
naudojasi eterneto (LAN) jungtimi su DLNA 
protokolu, užtikrinančiu, kad DLNA 
sertifikuoti produktai kartu veiktų 
nepriekaištingai. Prijungę „Blu-ray“ diskų 
grotuvą prie namų tinklo, galėsite pasiekti 
informaciją iš DLNA sertifikuotų prietaisų. 
Galite mėgautis pasaulio pramogomis vienu 
mygtuko paspaudimu naudodami intuityvią 
vartotojo sąsają, skirtą naršymui palengvinti.

„Philips Green“ logotipas
„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti 
išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 
emisiją. Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą 
saugant aplinką vienoje arba keliose 
„Philips“ ekologiškumo srityse – 
efektyvaus energijos vartojimo, pakavimo, 
kenksmingų medžiagų, svorio, perdirbimo 
ir utilizavimo bei patikimo veikimo per visą 
tarnavimo laiką srityse.
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Vaizdas / ekranas
• „Blu-ray“ 3D: „Full HD 1080p“
• Patobulintas vaizdo apdorojimas: „CinemaPerfect 

HD“
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Progresinis skenavimas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas

• Kraštinių santykis: 21:9, 16:9, 4:3
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, 

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD, 
CD-R/CD-RW, USB atmintinė, DivX, BD-ROM, 
CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais

• Glaudinimo formatai: H.264, VC-1, MPEG2, XviD, 
„DivX Plus™“ HD, MKV, AVCHD, WMV

• Diskų atkūrimo režimai: Standartinis grojimas, 
Sustabdyti, Paieška pirmyn / atgal, Lėtas 
persukimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo, Praleisti, 
Disko meniu, Pakartoti, A–B kartojimas, 
išdidinimas, Kampas

• Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour” funkcija, 
„x.v. Color“, Vaizdo įrašo pagerinimas, Progresinis 
skenavimas

• BD regiono kodas: B
• DVD regiono kodas: 2

Garsas
• Garso sistema: DTS-HD pagrindinis garso 
įrenginys, „Dolby True HD“, „Dolby Digital Plus“, 
DTS, „Dolby Digital“

• Signalo ir triukšmo santykis: 105 dB
• Dinaminis diapazonas (1kHz): 100 dB
• Dažninė charakteristika: 100 Hz
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-

DVD, USB atmintinė
• Glaudinimo formatas: DTS, „Dolby Digital“, AAC 

(kelių kanalų), MP3, PCM, WMA

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas
• Atkuriama medija: USB atmintinė, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD-R/RW
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG
• Vaizdo išryškinimas: Aukštos raiškos skiriamoji 

geba, skaidrių demonstracija, skaidrių 
demonstracija su MP3 atkūrimu, Pasukite, 
išdidinimas

Prijungimo galimybė
• Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo 

išvestis, Skaitmeninė optinė išvestis, Skaitmeninė 
koaksialinė išvestis, Analoginis garso 7.1 kanalų 
išėjimas, Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), 
Analoginio garso kairioji / dešinioji išvestis, 
Eternetas, USB: „Philips“ WiFi tik adapteris

• Priekinės / šoninės jungtys: USB 2.0
• Tinklo jungtys: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)*
• Kompiuterių tinklo sąsaja: Sertifikuota DLNA 1,5

Patogumas
• Paslaugos internete: Net TV
• „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu 

paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu
• Lengva naudoti: Jutikliniai mygtukai
• Ekrano meniu kalbos: lietuvių, vokiečių, prancūzų, 

olandų, italų, portugalų, ispanų, danų, suomių, 
lenkų, švedų, norvegų, turkų, čekų, rusų

• Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
• BD-Live (vidinė 1GB atmintis)
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 

Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

Priedai
• Pridedami priedai: Garso/vaizdo laidas, Vartotojo 

vadovas, CD-R /naudotojo vadovas, Greitos 
pradžios vadovas, Prekės registracijos kortelė, 
Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos

• Vartotojo vadovas: lietuvių, prancūzų, vokiečių, 
olandų, italų, ispanų, portugalų, danų / norvegų, 
švedų, suomių, lenkų, turkų, graikų, rusų

Ekologiškos specifikacijos
• Ekologiškas sertifikuotas produktas

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 220 - 240V, 50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: 22 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: 0,25 W

Matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

509 x 118 x 285 mm
• Svoris su pakuote: 3,60 kg
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

435 x 55,7 x 245 mm
• Gaminio svoris: 2,85 kg
•

BDP7500S2/12

Specifikacijos
Blu-ray“ leistuvas
3D atkūrimas WiFi-Ready, Sidabro spalvos aliuminis

* Reikalingas „Philips“ „Wi-Fi“ USB adapteris WUB1110 (parduodama 
atskirai)

* Daugiau informacijos rasite apsilankę www.philips.com/blu-ray

http://www.philips.com

