
 

 

Philips 7000 series
Blu-ray Disc/ DVD player

CinemaPerfect HD
Αναπαραγωγή 3D
Net TV

BDP7600
Εξαιρετική απόδοση και στιλ

Το κρυστάλλινο βίντεο HD και η αναπαραγωγή σε 3D της συσκευής Blu-ray DVD BDP7600 της 

Philips σας προσφέρουν μια ανεπανάληπτη εμπειρία προβολής, από την άνεση του καθιστικού σας. 

Χάρη στην κορυφαία της απόδοση, αυτή η συσκευή αναπαραγωγής σάς συνδέει με τις 

αγαπημένες σας διαδικτυακές τοποθεσίες από την οθόνη της τηλεόρασής σας, μέσω του Net TV.

Δείτε περισσότερα
• CinemaPerfect HD για καθαρότερη και ευκρινέστερη αναπαραγωγή βίντεο
• Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D για εμπειρία Full HD 3D στο σπίτι
• Net TV για δημοφιλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην τηλεόρασή σας
• Σύνδεση σε δίκτυο DLNA για να απολαμβάνετε φωτογραφίες και βίντεο από τον 
υπολογιστή σας

• DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας

Ακούστε περισσότερα
• Dolby TrueHD και DTS-HD MA για surround ήχο HD 7,1
• Ήχος surround 7.1 καναλιών για τη βέλτιστη κινηματογραφική εμπειρία

Περισσότερες δυνατότητες
• Ενσωματωμένο WiFi-n για ταχύτερη, ευρύτερη ασύρματη απόδοση
• USB 2.0 για αναπαραγωγή βίντεο/μουσικής από μονάδα USB flash/σκληρού δίσκου
• Μετατρέψτε το Smartphone σας σε τηλεχειριστήριο για τα προϊόντα AV της Philips
• Συνδεσιμότητα πληκτρολογίου USB για εύκολη περιήγηση στο Net TV και το internet



 CinemaPerfect HD

Το CinemaPerfect HD engine της Philips 
προσφέρει ένα νέο πρότυπο για την ευκρινή 
και κρυστάλλινη αναπαραγωγή βίντεο. Αυτή 
η ευφυής τεχνολογία ελαττώνει το θόρυβο 
και καθιστά πιο ευκρινείς τις εικόνες, 
προσφέροντάς σας τις καλύτερες ποιοτικά 
εικόνες βίντεο που έχετε δει ποτέ. Η μείωση 
θορύβου στις εικόνες βίντεο και η 
εκπληκτική προσαρμογή κλίμακας (scaling) 
λειτουργούν για τη μείωση του θορύβου, που 
παράγεται όταν το βίντεο συμπιέζεται σε 
φορμά MPEG. Με βελτιωμένη επεξεργασία 
χρωμάτων, η τεχνολογία αυτή αποδίδει 
ευκρινείς, ζωντανές εικόνες στην οθόνη.

Αναπαραγωγή δίσκων 3D Blu-ray

Το Full HD 3D προσφέρει την ψευδαίσθηση 
του βάθους για ενισχυμένη, ρεαλιστική 
κινηματογραφική εμπειρία στο σπίτι. Οι 
ξεχωριστές εικόνες για το αριστερό και το 
δεξί μάτι εγγράφονται σε ποιότητα Full HD 
1920 x 1080 και αναπαράγονται εναλλάξ 
στην οθόνη με υψηλή ταχύτητα. 
Παρακολουθώντας αυτές τις εικόνες με τα 
ειδικά γυαλιά που έχουν ρυθμιστεί ώστε να 
ανοιγοκλείνουν τον αριστερό και το δεξιό 
φακό σε συγχρονισμό με τις 
εναλλασσόμενες εικόνες, δημιουργείται η 
απόλυτη αίσθηση του Full HD 3D.

Net TV

Απολαύστε μια πλούσια ποικιλία 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το Net TV. 
Απολαύστε ταινίες, φωτογραφίες, 
ηλεκτρονική ψυχαγωγία και άλλο 
ηλεκτρονικό περιεχόμενο απευθείας στην 
τηλεόρασή σας μέσω του Philips Blu-ray Disc 
player όποτε θέλετε. Απλά συνδέστε το 
player απευθείας στην τηλεόραση του 
σπιτιού σας μέσω ενσύρματης ή ασύρματης 
σύνδεσης και πραγματοποιήστε πλοήγηση 
και επιλογή αυτού που θέλετε να δείτε στην 
τηλεόραση μέσω του τηλεχειριστηρίου. Το 
μενού της Philips σάς παρέχει πρόσβαση σε 
δημοφιλείς υπηρεσίες του Net TV 
προσαρμοσμένες στην οθόνη της 
τηλεόρασή σας.

WiFi-n

Το WiFi-n, επίσης γνωστό ως IEEE 802.11n, 
είναι το νέο πρότυπο ασύρματου δικτύου. 
Περιλαμβάνει πολλές νέες επιλογές για τη 
βελτίωση της ποιότητας της ασύρματης 
σύνδεσης, προσφέροντας μεγαλύτερες 
ταχύτητες και μεγαλύτερο εύρος, σε σχέση 
με τα προηγούμενα πρότυπα WiFi. Το WiFi-
n διαθέτει επίσης αναδρομική συμβατότητα, 
που καθιστά δυνατή τη μετάδοση και λήψη 

σήματος από δρομολογητές που 
λειτουργούν με παλαιότερα πρότυπα WiFi.

Σύνδεση σε δίκτυο DLNA

Η σύνδεση σε δίκτυο DLNA προσφέρει 
εύκολη πρόσβαση σε προσωπικές 
φωτογραφίες, μουσική, βίντεο ή ταινίες στον 
υπολογιστή ή το οικιακό σας δίκτυο. 
Χρησιμοποιεί τη σύνδεση Ethernet (LAN) με 
ένα πρωτόκολλο DLNA που εξασφαλίζει ότι 
πιστοποιημένα προϊόντα βάσει DLNA 
συνεργάζονται απρόσκοπτα μεταξύ τους. 
Συνδέοντας το Blu-ray Disc player στο 
οικιακό σας δίκτυο, θα μπορείτε να έχετε 
πρόσβαση σε πληροφορίες από όλες τις 
πιστοποιημένες βάσει DLNA συσκευές σας. 
Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στον 
κόσμο της διασκέδασης με το πάτημα ενός 
κουμπιού, χάρη στο διαισθητικό περιβάλλον 
χρήστη, που έχει σχεδιαστεί για εύκολη 
περιήγηση.

Πράσινο λογότυπο της Philips
Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να 
μειώσουν το κόστος, την ενεργειακή 
κατανάλωση και τις εκπομπές CO2. 
Πώς; Προσφέρουν σημαντική 
περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή 
περισσότερους από τους τομείς 
πράσινου ενδιαφέροντος της Philips: 
ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, 
επικίνδυνες ουσίες, βάρος, ανακύκλωση 
και απόρριψη, δια βίου αξιοπιστία.
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Εικόνα/Οθόνη
• Προηγμένη επεξεργασία βίντεο: CinemaPerfect 

HD
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Βελτίωση εικόνας: Βελτίωση προσαρμογής στα 
περιεχόμενα, Βελτίωση δυναμικής αντίθεσης, 
Βελτίωση χρωμάτων, Μείωση θορύβου, Αύξηση 
κλιμάκωσης εικόνας, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 
1080i, 1080p), Προοδευτική σάρωση, 3/2-2/2 pull 
down

• Λόγος διαστάσεων: 21:9, 16:9, 4:3
• Μετατροπέας D/A: 12 bit / 150MHz

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: BD Video, BD-ROM, BD-

R/RE 2.0, DVD, Εικόνα DVD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-
RW, USB flash drive

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

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: 
Αναπαραγωγή, Προσωρινή διακοπή, Ανίχνευση 
εμπρός/πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Συνέχιση 
αναπαραγωγής από διακοπή, Μεταπήδηση, 
Μενού δίσκου, Repeat (Επανάληψη), Επανάληψη 
A-B, Ζουμ, Γωνία

• Κωδικός περιοχής BD: B
• Κωδικός περιοχής DVD: 2
• Βελτίωση εικόνας: Deep Color, x.v.Color

Ήχος
• Σύστημα ήχου: Dolby True HD, Dolby Digital 

Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 KHz

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 

MP3-DVD, USB flash drive
• Μορφή συμπίεσης: Dolby Digital, DTS, AAC 

(πολυκαναλικό), MP3, WMA, PCM

Αναπαραγωγή ψηφιακών 
φωτογραφιών
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, USB flash drive
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: Ανάλυση υψηλής ευκρίνειας, 

Slideshow, Slideshow με αναπαραγωγή MP3, 
Περιστροφή, Ζουμ

Συνδεσιμότητα
• Πίσω συνδέσεις: Έξοδος HDMI, Ψηφιακή οπτική 
έξοδος, Ψηφιακή ομοαξονική έξοδος, Έξοδος 
σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS), Αναλογική 

έξοδος ήχου L/R, Ethernet, Υποδοχή κάρτας SD/
SDHC, Έξοδος αναλογικού ήχου 5,1 καναλιών

• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB 
2.0

• Συνδέσεις δικτύου: Ενσωματωμένο WiFi, 802.11 
b/g/n

• Σύνδεση σε δίκτυο PC: Πιστοποίηση DLNA 1.5

Ευκολία
• Ηλεκτρονικές υπηρεσίες: Net TV
• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 

Online αναβάθμιση υλικολογισμικού, 
Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης 
μέσω USB

• BD-Live (Προφίλ 2.0)
• Ευκολία στη χρήση: Κουμπιά ελέγχου αφής
• EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα 
πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα

• Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Ελληνικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, 
Ολλανδικά, Σουηδικά, Πορτογαλικά, Δανικά, 
Φινλανδικά, Πολωνικά, Τούρκικα, Νορβηγικά, 
Τσεχικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ρουμανικά, 
Σλοβακικά

Προδιαγραφές προστασίας 
περιβάλλοντος
• Πιστοποιημένο οικολογικό προϊόν

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: CD-R 

(Εγχειρίδιο χρήσης), Οδηγός γρήγορης έναρξης, 
Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA

• Εγχειρίδιο χρήσεως: Ελληνικά, Γαλλικά, 
Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Ολλανδικά, 
Πορτογαλικά, Ελληνικά, Σουηδικά, Φινλανδικά, 
Πολωνικά, Τούρκικα, Τσεχικά, Ουγγρικά, 
Σλοβακικά, Δανικά, Νορβηγικά, Ρουμανικά

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: 15 W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 0,15 

W

Διαστάσεις
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

435 x 43 x 236 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 2 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

495 x 99 x 327 χιλ.
• Βάρος με την συσκευασία: 2,6 κ.
•
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