
 

 

„Philips“ 7000 series
„Blu-ray“ diskų / DVD 
grotuvas

4K „Ultra HD“ konvertavimo 

technologija

3D „Blu-ray“ diskų įrašų 
perklausa
Miracast™
Integruota „WiFi“

BDP7750
Idealus jūsų 4K „Ultra HD“ 

televizoriaus kompanionas
Pasirinkę šį „Blu-ray“ DVD leistuvą iš „Philips“ pasijusite, lyg būtumėte kino teatre. 
Televizoriuje naudojama 4K „Ultra HD“ konvertavimo technologija, todėl BDP7750 gali 
paversti „Full HD“ turinį nepaprastai raiškiu ir aiškiu 4K „Ultra HD“ vaizdu.

Žr. daugiau
• Konvertuokite „Full HD“ turinį į 4K „Ultra HD“ skiriamąją gebą
• Mėgaukitės „Miracast™“ sertifikuotu įrenginio turiniu savo televizoriuje
• „Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa „Full HD“ 3D patirčiai namuose
• „CinemaPerfect HD“ – ryškesnis ir aiškesnis vaizdo atkūrimas
• Tiesioginis 2D vaizdo konvertavimas į 3D – mėgaukitės tikroviškais vaizdais

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

Pasinerkite giliau
• Įjunkite savo „Smartphone“ nuotolinį valdymą ir valdykite „Philips“ AV produktus
• USB 2.0 groja video/muziką iš USB atminties/ standžiojo disko tvarkyklės
• Integruota „WiFi“ 2x2 – greitesnis ir platesnis belaidis sklidimas
• Lietimui jautrūs klavišai – intuityvus valdymas



 4K „Ultra HD“ konvertavimo 
technologija

Žiūrėkite mėgstamus filmus ir nuotraukas ir 
mėgaukitės anksčiau neregėta kokybe. Dėl 
BDP7750 veikiančios vaizdo konvertavimo 
funkcijos 4K televizoriuje galėsite žiūrėti itin 
ryškius ir aiškius vaizdus, nes 4K x 2K 
standartinius HD filmus ir nuotraukas paverčia 
net keturis kartus tikslesniais.

Miracast™

„Miracast™“ yra P2P belaidis ekrano vaizdo 
rinkmenų kūrimo standartas, formuojamas per 
„Wi-Fi Direct“ ryšį. Supaprastinta naudotojo 
sąsaja panaši į nešiojamojo įrenginio ekrano 
dubliavimo funkciją, tik pateikiama didesniame 
ekrane per „Miracast™“ sertifikuotą įrenginį ir 
neribojama iš anksto įdiegtų kodekų.

7.1 erdvinis kanalo garsas

Mėgaukitės geriausio garso potyriu su įvairių 
tipų turiniu. Žiūrint filmą, jus pasieka pilnutinis 

7.1 erdvinis garsas, kuris panardina jus į 
veiksmą. Klausantis muzikos, kur nereikia 
erdvinio garso, sistema intuityviai paskirsto jį į 
2.1 stereo garsą, kuriame muzika pateikiama 
geriausioje formoje. Žinoma, visada galite 
pasirinkti iš jūsų „Blue-ray“ galimų išankstinio 
nustatymo režimų, nuo skaidraus stereo ar 7 
kanalų stereo iki „Dolby TrueHD“ ir „DTS 
Master Audio“ 7.1 erdvinio garso geriausiai 
aukštos raiškos patirčiai.

„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.

„Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ 
suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garsą 
iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik 
neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo 
garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi 
kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby 

TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos 
pramogų patirtis.

„Blu-ray“ 3D diskų įrašo perklausa

„Full HD“ 3D suteikia gylio iliuziją, kad 
galėtumėte dar labiau mėgautis realistiškesne 
kino filmo peržiūra savo namuose. Atskiri 
vaizdai kairei ir dešinei akims įrašyti 1920 x 
1080 „Full HD“ kokybe ir pakaitomis rodomi 
dideliu greičiu ekrane. Žiūrint šiuos vaizdus pro 
specialius akinius, kurie sinchronizuodami 
atidaro ir uždaro kairįjį ir dešinįjį lęšius 
keičiantis vaizdams, sukuriamas „Full HD“ 3D 
vaizdo pojūtis.

„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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Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, CD-R /

naudotojo vadovas, Maitinimo laidas, Prekės 
registracijos kortelė, Greitos pradžios vadovas, 
Nuotolinis valdymas, Vartotojo vadovas

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: AAC, MP3, „Ogg Vorbis“, 

PCM, WAV, WMA

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Glaudinimo formatas: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

Progressive, PNG
• Vaizdo išryškinimas: Pasukite, Demonstracija su 

muzika, išdidinimas

Vaizdo atkūrimas
• BD regiono kodas: B
• DVD regiono kodas: 2
• Glaudinimo formatai: „DivX Plus™“ HD, H.264, 

MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, 
MPEG4 (AVC)

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

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

Rinkmenos formatas
• Garso įrašai: AAC, mka, MP3, WMA
• Vaizdas: GIF, JPEG, JPG
• Vaizdo įrašai: AVI, „DivX“, m2ts, MKV, mov, mp4, 

MPEG, mpg, WMV

Optinė atkūrimo laikmena
• Leidžiami diskai: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, 

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

Prijungimo galimybė
• Priekinės jungtys: USB 2.0
• Tinklo jungtys: 802,11 b/g/n, Integruota „WiFi“
• Galinė jungtis: Analogiško garso 5.1 kanalo išvestis, 

Skaitmeninė koaksialinė išvestis, Skaitmeninė 
optinė išvestis, Eternetas, HDMI išvestis, USB 2.0, 
Kompozitinė vaizdo išvestis (CVBS), Analoginio 
garso kairioji / dešinioji išvestis

Patogumas
• „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinės)
• Vaikų apsauga: Tėvų kontrolė
• Lengva naudoti: Greitas pabudimas, „MyRemote“ 

programa, Jutikliniai mygtukai
• „EasyLink“ HDMI-CEC: 21:9 formato subtitrų 

palaikymas, Paleidimas vienu paspaudimu, Budėjimo 
režimas vienu paspaudimu, Nuotolinio valdymo 
pultas - „Passthrough“

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Ekrano meniu kalbos: čekų, danų, olandų, Anglų, 

suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, italų, 
norvegų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, ispanų, 
švedų, turkų

Matmenys
• Pakuotė (P x A x G): 490 x 87 x 310 mm
• Produktas (P x A x G): 435 x 40 x 230 mm
• Gaminio svoris: 1,58 kg
• Svoris su pakuote: 2,3 kg

Vaizdas / ekranas
• Patobulintas vaizdo apdorojimas: „CinemaPerfect 

HD“
• Kraštinių santykis: 16:9, 21:9, 4:3
• „Blu-ray“ 3D: 2D pakeitimas į 3D, „Full HD 1080p“
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų / 150MHz
• Vaizdo išryškinimas: 3/2 - 2/2 judesių judant žemyn, 

Automatiškai prisitaikantis ekranas, Spalvos 
paryškinimas, Prisitaikantis prie turinio 
sustiprinimas, Dinamiško kontrasto sustiprinimas, 
Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Progresinis 
skenavimas, „Quad HD“ (3840 x 2160), Vaizdo 
įrašo pagerinimas, Triukšmo mažinimas

Maitinimas
• Energijos sąnaudos: 20 W
• Maitinimo šaltinis: 220-230V, 50Hz
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: 0,3 W

Garsas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 KHz
• Garsumo gerinimas: Nakties režimas
• Garso sistema: „Dolby Digital“ 5.1, „Dolby Digital 

Plus“, „Dolby True HD“, DTS „Digital Surround“, 
DTS-HD aukštos raiškos garsas, DTS-HD 
pagrindinis garso įrenginys

Pakavimo matmenys
• EAN: 87 12581 69449 4
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

49 x 31 x 8,7 cm
• Bendras svoris: 2,328 kg
• Grynasis svoris: 1,818 kg
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pakuotės svoris: 0,51 kg
• Išdėstymo tipas: Gulsčias

Išorinė kartoninė dėžutė
• EAN: 87 12581 69449 4
• Bendras svoris: 2,328 kg
• Outer carton (L x W x H): 49 x 31 x 8,7 cm
• Grynasis svoris: 1,818 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 1
• Pakuotės svoris: 0,51 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

43,5 x 4,2 x 23 cm
• Svoris: 1,435 kg
•
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* „Android“ telefonai ir planšetiniai kompiuteriai su 4.2 arba naujesne 
versija, patvirtinti „Miracast“

http://www.philips.com

