
 

 

Philips 7000 series
Přehrávač disků Blu-ray /
 DVD

CinemaPerfect HD
Přehrávání 3D
Net TV

BDP7600
Dokonale výjimečný výkon a styl

Křišťálově čisté HD video a 3D přehrávání nabízí přímo u vás doma ohromující zážitky 
z filmů. Stylový přehrávač poskytuje špičkový výkon a také prostřednictvím služby Net TV 
zajišťuje stálé připojení k oblíbeným webům na televizní obrazovce.

Více informací
• CinemaPerfect HD pro čistší a ostřejší přehrávání videa
• Přehrávání disků Blu-ray s technologií 3D umožňuje vychutnat si doma úplný zážitek ze 3D ve 

vysokém rozlišení
• Net TV pro populární online služby v televizoru
• Síťové připojení DLNA pro sledování snímků a videa z počítače
• Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení

Slyšte více
• Dolby TrueHD a DTS-HD MA pro HD prostorový zvuk 7.1
• 7.1kanálový prostorový zvuk pro nejlepší filmový zážitek

Zaujměte více
• Vestavěné WiFi-n pro rychlejší a širší bezdrátový výkon
• USB 2.0 přehrává video nebo hudbu z USB flash nebo harddisku
• Změňte svůj chytrý telefon na dálkový ovladač AV výrobků společnosti Philips
• Připojení USB klávesnice pro snadné ovládání funkce Net TV a webového prohlížeče



 CinemaPerfect HD

Systém CinemaPerfect HD společnosti Philips 
představuje nový standard v oblasti přehrávání 
čistého a ostrého videa. Inteligentní systém 
snižuje šum a zlepšuje ostrost obrazu. 
Výsledkem je dříve nevídaná kvalita obrazu. 
Redukce šumu a dokonalé vyvážení snižují šum 
vznikající během komprese videa do formátu 
MPEG. Díky zlepšenému zpracování obrazu 
systém vytváří na obrazovce ostrý a hluboký 
obraz.

Přehrávání disků Blu-ray 3D

Technologie 3D a Full HD vytváří iluzi 
prostoru umožňující dosáhnout doma hlubšího 
a realističtějšího zážitku ze sledování, jako 
v kině. Samostatné obrazy pro levé a pravé 
oko jsou zaznamenány v plném HD rozlišení 
1920 x 1080 a vysokou rychlostí střídavě 
přehrávány na obrazovce. Plného zážitku ze 
sledování obrazu 3D ve vysokém rozlišení 
dosáhnete sledováním tohoto obrazu 
speciálními brýlemi, které synchronizují 
otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí 
s měnícími se obrazy.

Net TV

Net TV, to je bohatá nabídka online služeb, 
kterou musíte zažít! Vychutnávejte si filmy, 
obrázky, zábavu a další online obsah kdykoliv 
budete chtít přímo na svém televizoru 
prostřednictvím Blu-ray přehrávače od 
společnosti Philips. Stačí, když přehrávač 
připojíte ke své domácí síti, ať už kabelem 
nebo bezdrátově, a poté na dálkovém ovladači 
přehrávače zvolíte obsah, který chcete 
sledovat. V nabídce Philips naleznete přístup 
k oblíbeným položkám služby Net TV, 
přizpůsobeným obrazovce vašeho televizoru.

WiFi-n

WiFi-n, také známý jako IEEE 802.11n, je nový 
standard pro bezdrátové sítě. Obsahuje 
mnoho nových možností zlepšujících kvalitu 
bezdrátového spojení a oproti předchozí WiFi 
standardům nabízí vyšší rychlost a širší rozsah. 
Také nabízí zpětnou kompatibilitu, díky čemuž 
může přehrávač vysílat a přijímat data od 
routerů, využívajících starší WiFi standardy.

Síťové připojení DLNA

Síťové připojení DLNA zajišťuje snadný přístup 
k osobnímu hudebnímu a obrazovému obsahu 
v počítači nebo domácí síti. Využívá připojení 
Ethernet (LAN) s protokolem DLNA, který 
zajišťuje, aby spolu zařízení s certifikátem 
DLNA hladce spolupracovala. Po připojení 
přehrávače disků Blu-ray k domácí síti budete 
moci přistupovat k informacím na všech 
zařízeních s certifikátem DLNA. Díky 
intuitivnímu uživatelskému rozhraní určenému 
pro snadné procházení můžete pouhým 
stisknutím tlačítka otevřít svůj svět zábavy.

Certifikace DivX Plus HD

Formát DivX Plus HD nabízí to nejnovější 
z technologie DivX: budete si moci vychutnat 
videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení 
přímo v televizoru Philips HDTV nebo 
v počítači. DivX Plus HD podporuje 
přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video 
s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce 
souborů MKV) a také předchozí verze formátu 
DivX video až do rozlišení 1080p. Formát 
DivX Plus HD vám přinese digitální video ve 
skutečně vysokém rozlišení.
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Obraz/displej
• Pokročilé zpracování videa: CinemaPerfect HD
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Vylepšení obrazu: Adaptivní vylepšení obsahu, 

Zdokonalená funkce Dynamic contrast, 
Zdokonalení barev, Redukce šumu, Zvýšení 
rozlišení videa, Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 
1080p), Progressive scan, Technologie 3:2/2:2 
motion pull down

• Poměr stran: 21:9, 16:9, 4:3
• Digitálně analogový převodník: 12 bitů / 150 MHz

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: BD Video, BD-ROM, BD-R/

RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/
-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, 
Jednotka Flash USB

• Kompresní formáty: DivX Plus™ HD, H.264, 
MKV, VC-1, AVCHD, MPEG1, MPEG2, XviD, 
WMV

• Režimy přehrávání disků: Funkce Standard Play, 
Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Zpomalený 
chod vpřed, Obnovit přehrávání od místa 
zastavení, Přeskočit, Nabídka Disc Menu, Repeat 
(Opakování), Funkce A-B Repeat, Zvětšení, Úhel

• Kód oblasti BD: B
• Kód oblasti DVD: 2
• Vylepšení videa: Deep Color, x.v.Color

Zvuk
• Zvukový systém: Dolby True HD, Dolby Digital 

Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
• Digitálně analogový převodník: 24 bitů, 192 kHz

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 

MP3-DVD, Jednotka Flash USB
• Kompresní formát: Dolby Digital, DTS, AAC (více 

kanálů), MP3, WMA, PCM

Přehrávání digitálních fotografií
• Média pro přehrávání: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Jednotka Flash USB
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení, Prezentace, 

Prezentace s přehráváním formátu MP3, Rotace, 
Zvětšení

Možnosti připojení
• Zadní konektory: Výstup HDMI, Digitální výstup 

pro optický kabel, Digitální výstup pro koaxiální 
kabel, Výstup kompozitního videa (CVBS), 
Analogový audio výstup levý/pravý, Ethernet, Slot 
pro paměťové karty SD/SDHC, 5.1kanálový výstup 
analogového zvuku

• Čelní / boční přípojky: USB 2.0
• Síťová připojení: Vestavěné Wi-Fi, 802.11 b/g/n
• Síťové připojení k počítači: Certifikace DLNA 1.5

Pohodlí
• Online služby: Net TV
• Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace 

firmwaru online, Aktualizace firmwaru přes USB
• BD-Live (Profil 2.0): Ano
• Snadné použití: Dotyková ovládací tlačítka
• EasyLink (digitální sběrnice mezi audio video 

zařízeními): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, 
Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka

• Dětská pojistka: Rodičovský zámek
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Anglická, 

Francouzská, Německá, Italská, Španělská, 
Holandština, Švédština, Portugalská, Dánština, 
Finština, Polská, Turecká, Norština, Čeština, Řecká, 
Maďarština, Rumunština, Slovenština

Ekologické specifikace
• Certifikovaný zelený výrobek: Ano

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: CD-R (uživatelská 

příručka), Stručný návod k rychlému použití, 
Dálkový ovladač, 2x baterie AAA

• Uživatelská příručka: Anglická, Francouzská, 
Německá, Italská, Španělská, Holandština, 
Portugalská, Řecká, Švédština, Finština, Polská, 
Turecká, Čeština, Maďarština, Slovenština, 
Dánština, Norština, Rumunština

Spotřeba
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba elektrické energie: 15 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 

<0,15 W

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 435 x 43 x 236 mm
• Hmotnost výrobku: 2 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 495 x 99 x 327 mm
• Hmotnost včetně balení: 2,6 kg
•
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