
 

 

Philips 7000 series
Blu-ray/DVD плейър

CinemaPerfect HD
Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray 
дискове
DivX Plus HD
Вграден WiFi

BDP7700
Превърнете дома си в киносалон

Истинското Blu-ray изживяване
Blu-ray DVD плейърът Philips превръща дома ви в истински киносалон. Със CinemaPerfect и 
Quad Full HD, BDP7700 ви дава сензационно качество на видеото и картината. Нещо повече 
– аналоговият изход за 7.1-канален звук осигурява звук като в истински киносалон.

Вижте повече
• Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
• CinemaPerfect HD за възпроизвеждане на видео с по-ясен и рязък образ
• Моментално 2D-3D конвертиране за реалистично филмово изживяване
• SimplyShare за свързване и поточно предаване на всички развлечения, безжично

Чувате повече
• Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук
• 7.1-канален съраунд звук за най-добро кинематографично изживяване

Забавлявате се повече
• Вграден WiFi-n за по-бърза и по-обхватна безжична производителност
• USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш устройство/твърд диск
• Превърнете вашия смартфон в дистанционно за AV продукти Philips
• Сензорни бутони за интуитивно управление



 Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray 
дискове

Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, 
създавайки в собствения ви дом 
вълнуващото и реалистично усещане като в 
киносалон. Отделните изображения за 
лявото и дясното око са записани с 
качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на 
екрана с висока скорост. Вие гледате 
изображенията през специални очила, 
които отварят и затварят лявата и дясната 
леща в синхрон със сменящите се 
изображения, което създава усещането за 
гледане на триизмерна картина с пълна 
висока детайлност.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD 
осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от 
дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото 
аудио практически не се отличава от 
студийния мастъринг, така че чувате точно 
това, което авторите са искали да чуете. 
DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD 
допълват цялостното ви развлечение с 
висока детайлност.

7.1-канален съраунд звук

Радвайте се на най-добро качество на звука 
при различните видове изкуство. Когато 
гледате филм, може да получите пълен 7.1-
канален съраунд звук, за да се потопите в 
действието. Когато слушате музика, за 
която не е необходим съраунд звук, 
системата интуитивно я превръща в 2.1-
канален стерео звук, при който музиката ще 
бъде представена в най-добрия възможен 
вид. Разбира се, винаги можете да избирате 
измежду различните предварително 
зададени режими на вашия Blu-ray и/или 
DVD плейър - от чисто стерео, през 7-
канално стерео, до Dolby TrueHD и DTS 
Master Audio 7.1-канален съраунд звук, за 
най-добро HD звуково възприятие.

Моментално 2D-3D конвертиране

Наслаждавайте се на вълнуващо 3D 
изживяване у дома с филмите от вашата 2D 
колекция. Моменталното конвертиране в 
3D използва най-новата цифрова 
технология за анализ на 2D видео 
съдържание, за да разпознае обектите на 
преден и заден план. С помощта на тези 
данни се генерира карта на дълбочината и 
стандартните 2D видео формати се 

конвертират във вълнуващо 3D. С вашия 
съвместим 3D телевизор, сега сте готови да 
се наслаждавате на Full HD 3D.

CinemaPerfect HD

Блокът за обработка на картината, 
CinemaPerfect HD на Philips, предлага нов 
стандарт във възпроизвеждането на видео с 
ясен и рязък образ. Тази интелигентна 
технология намалява шума и увеличава 
рязкостта на образа, за да ви даде 
видеоизображения с по-добро качество от 
това, с което сте свикнали. 
Шумопотискането и свръхмащабирането 
намаляват шума, който се появява при 
компресиране на видео в MPEG формат. 
Подобрената обработка на цветовете ви 
дава резки и дълбоки образи на екрана.

Зеленото лого на Philips
Екологичните продукти на Philips могат 
да намалят разходите, консумацията на 
енергия и емисиите на въглероден 
диоксид. Как? Те предлагат значителни 
екологичносъобразни подобрения в 
една или няколко от "Зелените цели" на 
Philips – енергийна ефективност, 
опаковки, опасни вещества, тегло, 
рециклиране, изхвърляне и надеждност 
през целия живот на продукта.
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Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 

CD-R (Ръководство за потребителя), Захранващ 
кабел, Карта за регистриране на продукта, 
Ръководство за бърз старт, Дистанционно 
управление, Ръководство за потребителя

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC (многоканално), 

DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, 
WMA9Pro

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Възпроизвеждане на видео
• BD регионален код: B
• DVD регионален код: 2
• Формати на компресиране: AVCHD, AVI, DivX 

Plus™ HD, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 
(AVC), VC-1, WMV, WMV 9, XviD

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, 
Повторение, Подновяване след стоп, Търсене 
напред/назад, Пропускане, Бавно напред, 
Стандартно възпроизвеждане, Мащаб

• Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео, Deep Color, x.v. 
Color

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Картина: GIF, JPEG, JPG
• Видео: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, 

mpeg, mpg, wmv

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD 

R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, 
DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Възможности за свързване
• Предни изводи за свързване: USB 2.0
• Мрежови връзки: 802.11 b/g/n, Вграден WiFi
• PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 

1.5
• Задни конектори: Аналогов изход за 5.1-
канален звук, Аналогов изход за звук ляв/десен, 
Изход за композитно видео (CVBS), Цифров 
коаксиален изход, Цифров оптичен изход, 
Ethernet, HDMI изход, Слот за карти SD/SDHC, 
USB 2.0

• Smart TV Plus: MyRemote App, SimplyShare

Комфорт
• BD-Live (Profile 2.0)
• Защита за деца: Родителски контрол
• Лесна употреба: Бързо събуждане, Приложение 

MyRemote, Сензорни бутони за управление
• EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри 
за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа

• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на 
фърмуер онлайн

• Езици на екранното меню: Чешки, Датски, 
Холандски, Английски, Фински, Френски, 
Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, 
Норвежки, Полски, Португалски, Румънски, 
Словашки, испански, Шведски, Турски

Размери
• Продукт (Ш x В x Д): 435 x 40 x 230 мм
• Тегло на изделието: 1,58 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 490 x 87 x 310 мм
• Тегло вкл. опаковката: 2,3 кг

Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 4:3, 

16:9, 21:9
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 

150 MHz
• Подобрение на картината: Забавяне на 
движението 3/2-2/2, Автоматично побиране на 
екрана, Подобряване на цветовете, Адаптивно 
подобрение според съдържанието, Динамично 
подобрение на контраста, Висока детайлност 
(720p, 1080i, 1080p), Шумопотискане, 
Прогресивно сканиране, Quad HD (3840 x 
2160), Премащабиране на видео

• Blu-ray 3D: 2D-3D конвертиране, Full HD 1080p
• Авангардна технология за обработка на видео 
сигнала: CinemaPerfect HD

Захранване
• Потребявана електроенергия: 15 W
• Електрозахранване: 220-230 V, 50 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,15 W

Звук
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 

192 kHz
• Подобрение на звука: Нощен режим
• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS цифров обемен звук, 
DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD 
Master Audio

•
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