
 

 

Philips 7000 series
Blu-ray lemez/DVD 
lejátszó

CinemaPerfect HD
3D Blu-ray lemez lejátszás
DivX Plus HD
Beépített Wi-Fi

BDP7700
Varázsolja mozivá az otthonát!

Valódi Blu-ray élmény
A Philips Blu-ray lemez/DVD lejátszó elhozza Önhöz a mozit. A CinemaPerfect és a 
Quad Full HD rendszerrel együtt a BDP7700 szenzációs videoteljesítményt és képeket 
nyújt Önnek. A 7.1 csatornás analóg kimenet ráadásul moziszerű hangzást biztosít.

Lásson többet
• Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
• CinemaPerfect HD a tisztább és élesebb videolejátszáshoz
• Azonnali 2D - 3D átalakítás az élethű moziélményért
• A SimplyShare segítségével vezeték nélkül élvezhet számos szórakoztatási formát

Halljon többet
• Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért
• 7.1 csatornás surround hangzás a legnagyszerűbb moziélmény érdekében

Szórakozzon többet
• Beépített Wi-Fi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
• USB 2.0 kapcsolattal USB flash/merevlemezes meghajtóról játszhat le videót és zenét
• Változtassa okostelefonját a Philips AV termékek távvezérlőjévé
• Érintőgombok az intuitív vezérléshez



 Blu-ray 3D lemez lejátszása

A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a 
realisztikus mozinézési élmény eléréséhez 
otthonában. A bal és a jobb szem számára 
külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD 
minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel 
jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és 
a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve 
megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full 
HD 3D élményben lehet része.

Dolby TrueHD és DTS-HD MA

A DTS-HD Master Audio és a Dolby TrueHD 
a legjobb 7.1 csatornás hangzást nyújtja Blu-ray 
lemezeiről. A hangzás gyakorlatilag 
megkülönböztethetetlen a felvételi stúdiókban 
készült mesterszalagokétól, így amit hall, az 
pontosan az alkotók szándéka. A DTS-HD 
Master Audio és a Dolby TrueHD tehát 
hozzájárul a nagy felbontás nyújtotta 
élményhez.

7.1 csatornás surround hangzás

Élvezze a különböző típusú médiatartalmak 
legnagyszerűbb hangzásélményét. Filmnézés 

közben a teljes, 7.1 surround hangzás 
belerepíti a cselekménybe. Zenehallgatás 
közben, ha nincs szükség a surround hangzásra, 
a rendszer automatikusan 2.1 sztereóra vált, 
amely a legmegfelelőbb formája a 
zenehallgatásnak. Természetesen választhat a 
Blu-ray lejátszón és/vagy DVD lejátszón 
rendelkezésre álló különböző előre 
programozott hangzási üzemmódok közül, 
amely a tiszta sztereótól vagy a 7 csatornás 
sztereótól a Dolby TrueHD és a DTS Master 
Audio 7.1 surround hangzásig terjed, biztosítva 
a legjobb HD hangélményt.

Azonnali 2D - 3D átalakítás

Élvezze a 3D élményt otthonában a már 
meglévő 2D-s filmgyűjteményét használva. Az 
azonnali 3D átalakítás a legújabb digitális 
technológia segítségével 2D-s DVD-k 
videotartalmát elemzi, és így képes elkülöníteni 
az előtér és a háttér tárgyait. Ezen adatok 
alapján létrejön egy mélységtérkép, amely a 
szokványos 2D videoformátumokat átalakítja 
izgalmas 3D formátumúvá. A kompatibilis 3D 
TV-jével most már átélheti a Full HD 3D 
élményét!

CinemaPerfect HD

A Philips CinemaPerfect HD rendszere tiszta 
és éles videolejátszást biztosít, új szabványt 
teremtve. Az intelligens rendszer a képzajt 
csökkentve teszi élesebbé a képet, és jobb 
minőségű videoképet nyújt. A videozaj-

csökkentés és a kiváló átméretezés az MPEG 
formátumba való tömörítés zaját csökkenti. A 
javított színfeldolgozásnak köszönhetően a 
rendszer éles képet és jobb mélységérzetet 
hoz létre.

SimplyShare

A Philips SimplyShare segítségével könnyedén 
áttöltheti zenéjét, videóit és fotóit táblagépről, 
okostelefonról és számítógépről a házimozi-
rendszerére és Blu-ray lejátszójára. Letölthet 
mindenféle szórakoztató tartalmat a DLNA 
tanúsítvánnyal rendelkező készülékeiről, vagy 
használhatja a távvezérlőt a médiafájlok 
számítógépről való áttöltéséhez. A tökéletes 
vezeték nélküli műveletek érdekében telepítse 
a SimplyShare alkalmazást a táblagépére/
okostelefonjára. Most már felhőtlenül élvezheti 
bármelyik szórakoztatási formát.

Philips Green embléma
A Philips zöld termékei csökkenthetik a 
költségeket, az energiafelhasználást és a 
széndioxid-kibocsátást. Hogyan? 
Lényegesen környezetbarátabb 
megoldásokat kínálnak a Philips zöld 
fókuszterületein - energiahatékonyság, 
csomagolás, veszélyes anyagok, tömeg, 
újrahasznosítás és selejtezés, megbízható 
működés a termék egész élettartama alatt.
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Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R 

(Felhasználói kézikönyv), Hálózati tápkábel, 
Termékregisztrációs kártya, Gyors üzembe 
helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói 
kézikönyv

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC (többcsatornás), DTS, 

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

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Képjavítás: Elforgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• BD régiókód: B
• DVD régiókód: 2
• Tömörítési formátumok: AVCHD, AVI, DivX 

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

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, 
Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a 
leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, 
Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás

• Videó javítása: Progresszív pásztázás, Video-
felkonvertálás, Deep Color, x.v.Color

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma
• Kép: GIF, JPEG, JPG
• Videó: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, 

mpeg, mpg, wmv

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R / BD RE, 

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

Csatlakoztathatóság
• Előlapi csatlakozók: USB 2.0
• Hálózati csatlakozás: 802.11 b/g/n, Beépített Wi-Fi
• PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5 tanúsítvány
• Hátoldali csatlakozók: Analóg audió 5.1 kimeneti 

csatorna, Analóg bal/jobb audiokimenet, Kompozit 
video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális kimenet, 
Digitális optikai kimenet, Ethernet, HDMI kimenet, 

SD/SDHC memóriakártya foglalat, USB 2.0
• Smart TV Plus: MyRemote alkalmazás, SimplyShare

Kényelem
• BD-Live (2.0 profil)
• Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
• Egyszerű használat: Gyorsindítás, MyRemote 

alkalmazás, Érintésvezérelt gombok
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat 

támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, 
Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, 
Távvezérlő-áthurkolás

• Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető 
firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

• Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, 
angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, 
norvég, lengyel, portugál, román, szlovák, spanyol, 
svéd, török

Méretek
• Termék (Sz x Ma x Mé): 435 x 40 x 230 mm
• Termék tömege: 1,58 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): 490 x 87 x 310 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 2,3 kg

Kép/Kijelző
• Képformátum: 4:3, 16:9, 21:9
• D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz
• Képjavítás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, Automatikus 

képernyőmérethez igazítás, Színkiemelés, 
Tartalomhoz igazodó képjavítás, Dinamikus 
kontrasztjavítás, Nagy felbontású (720p, 1080i, 
1080p), Zajcsökkentés, Progresszív pásztázás, 
Quad HD (3840 x 2160), Video-felkonvertálás

• Blu-ray 3D: 2D - 3D átalakítás, Full HD 1080p
• Fejlett videofeldolgozás: CinemaPerfect HD

Tápellátás
• Energiafogyasztás: 15 W
• Tápellátás: 220 - 230 V, 50 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,15 W

Hangzás
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Hangzásjavítás: Éjszakai mód
• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-
HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio

•
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