
 

 

Philips 7000 series
Leitor de Blu-ray/ DVD

Aumento da resolução para 4K 

Ultra HD

Reprodução de discos Blu-ray 3D
Miracast™
Wi-Fi incorporado

BDP7750
A companhia perfeita para o 

seu televisor 4K Ultra HD
O leitor de Blu-ray e DVD da Philips leva o cinema até si. Com capacidade de aumento 
de resolução para 4K Ultra HD, o BDP7750 pode transformar o seu conteúdo Full HD 
numa resolução 4K Ultra HD incrivelmente nítida e cristalina.

Veja mais
• Aumente a resolução do conteúdo Full HD para a resolução 4K Ultra HD
• Liberte o seu Miracast™- conteúdo de dispositivo certificado no seu televisor
• Reprodução de discos Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
• CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais nítida e precisa
• Conversão 2D para 3D instantânea para uma experiência cinematográfica realista

Ouça mais
• Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1
• Surround de 7.1 canais para a melhor experiência cinematográfica

Desfrute mais
• Transforme o seu Smartphone num telecomando para produtos AV da Philips
• USB 2.0 reproduz vídeo/música de unidades flash/discos rígidos USB
• Wi-Fi 2x2 incorporado para um desempenho sem fios mais rápido e abrangente
• Teclas sensíveis ao toque para controlo intuitivo



 Aumento da resolução para 4K Ultra 
HD

Veja os seus filmes e fotografias favoritos de 
uma forma totalmente nova. Transforme os 
seus filmes e fotografias HD padrão em 
conteúdos incrivelmente nítidos de 4K x 2K 
que são quatro vezes mais detalhados para 
fazer o seu televisor 4K brilhar, com um 
melhoramento instantâneo pelo BDP7750.

Miracast™

O MiracastTM é uma norma de screencast 
peer-to-peer sem fios executada através de 
ligação Wi-Fi Direct. A interface de utilizador 
simplificada projecta a imagem do ecrã do 
dispositivo portátil para um ecrã maior através 
de um dispositivo Miracast™ certificado - sem 
limitações devido ao codec pré-instalado para 
descodificação.

Som surround de 7.1 canais

Desfrute da melhor experiência de som com 
todos os tipos de conteúdos. Quando estiver a 
ver um filme, pode obter um som surround 7.1 

completo, para mergulhar na acção. Quando 
estiver a ouvir música, altura em que não é 
necessário som surround, o sistema canaliza-o 
intuitivamente para o som estéreo 2.1 e a 
música é apresentada da melhor forma. Como 
é evidente, pode sempre escolher entre os 
vários modos de som predefinidos disponíveis 
no seu leitor de DVD e/ou Blu-ray, desde o 
estéreo puro ou estéreo de 7 canais ao Dolby 
TrueHD e ao som surround 7.1 DTS Master 
Audio para a melhor experiência de som de 
HD.

CinemaPerfect HD

O CinemaPerfect HD Engine da Philips 
apresenta um novo padrão na reprodução de 
vídeo nítida e precisa. Este motor inteligente 
reduz o ruído e torna as imagens mais nítidas 
para lhe proporcionar imagens de vídeo com 
uma qualidade nunca antes vista. A redução do 
ruído de vídeo e uma fantástica adaptação da 
imagem trabalham na redução do ruído que é 
criado quando o vídeo é comprimido no 
formato MPEG. Com o processamento 
melhorado da cor, o motor apresenta imagens 
nítidas e profundas no ecrã.

Dolby TrueHD e DTS HDMA

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD 
oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a 
partir dos seus discos Blu-ray. O som 
reproduzido é praticamente indistinguível do 
som de um estúdio de gravação, pelo que 

ouvirá exactamente o que os artistas tinham 
em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby 
TrueHD completam a sua experiência de 
entretenimento em alta definição.

Reprodução de discos Blu-ray 3D

O Full HD 3D proporciona a ilusão de 
profundidade para uma experiência de 
visualização de cinema engrandecida e realista 
em sua casa. As imagens separadas para os 
olhos esquerdo e direito são gravadas em 
qualidade Full HD em 1920 x 1080 e 
reproduzidas alternadamente no ecrã a uma 
velocidade elevada. A visualização destas 
imagens através de óculos especiais que são 
temporizados para abrir e fechar as lentes 
esquerda e direita em sincronização com as 
imagens alternadas cria a experiência de 
visualização Full-HD 3D.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem 
reduzir os custos, o consumo energético 
e as emissões de CO2. Como? Estes 
proporcionam uma melhoria ambiental 
significativa numa ou em várias das 
vertentes ecológicas da Philips - eficiência 
energética, embalagem, substâncias 
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e 
fiabilidade da vida útil.
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Acessórios
• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, CD-R 

(Manual do utilizador), Cabo de alimentação, 
Cartão de registo do produto, Manual de início 
rápido, Telecomando, Manual do utilizador

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: AAC, MP3, Ogg Vorbis, 

PCM, WAV, WMA

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG progressivo, PNG
• Melhoramento de imagem: Rodar, Apresentação 

de diapositivos com música, Zoom

Reprodução de vídeo
• Código BD da região: B
• Código DVD da região: 2
• Formatos de compressão: DivX Plus™ HD, H.264, 

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

• Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, 
Ângulo, Menu do disco, Pausa, Repetir, Retomar 
reprodução desde a paragem, Procurar para a 
frente/para trás, Avançar, Avanço lento, 
Reprodução normal, Zoom

• Melhoramento de vídeo: Deep Color, Varrimento 
progressivo, Aumento da resolução de vídeo, x.v. 
Color

Formato de ficheiros
• Áudio: aac, mka, mp3, wma
• Imagem: GIF, JPEG, JPG
• Vídeo: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, 

wmv

Suporte de leitura óptica
• Discos legíveis: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, 

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

Conectividade
• Ligações frontais: USB 2.0
• Ligações de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi incorporado
• Ligações posteriores: Saída analógica áudio de 5.1 

canais, Saída coaxial digital, Saída óptica digital, 
Ethernet, Saída HDMI, USB 2.0, Saída de vídeo 
composto (CVBS), Saída analógica áudio esquerda/
direita

Funcionalidades
• BD-Live (é necessário um dispositivo de memória 

USB com 1GB)
• Protecção infantil: Controlo parental
• Fácil de utilizar: Activação rápida, Aplicação 

MyRemote, Botões de controlo por toque
• EasyLink (HDMI-CEC): Suporte de legendas no 

formato 21:9, Reprodução com um só toque, 
Modo standby com um só toque, Comunicação do 
telecomando

• Firmware actualizável: Firmware actualizável 
através de USB, Actualização de firmware online

• Idiomas apresentados no ecrã: Checo, 

Dinamarquês, Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, 
Alemão, Grego, Húngaro, Italiano, Norueguês, 
Polaco, Português, Romeno, Eslovaco, Espanhol, 
Sueco, Turco

Dimensões
• Embalagem (L x A x P): 490 x 87 x 310 mm
• Produto (L x A x P): 435 x 40 x 230 mm
• Peso do produto: 1,58 kg
• Peso incl. embalagem: 2,3 kg

Imagem/visualização
• Processamento avançado de vídeo: CinemaPerfect 

HD
• Rácio de visualização: 16:9, 21:9, 4:3
• 3D em Blu-ray: Conversão 2D para 3D, Full HD de 

1080p
• Conversor D/A: 12 bit / 150 MHz
• Melhoramento de imagem: Redução de 

movimento 3/2 - 2/2, Ecrã de adaptação 
automática, Melhoramento das cores, 
Melhoramento do conteúdo adaptável, 
Melhoramento do contraste dinâmico, Alta def. 
(720p, 1080i, 1080p), Varrimento progressivo, 
Quad HD (3840 x 2160), Aumento da resolução 
de vídeo, Redução de Ruído

Alimentação
• Consumo de energia: 20 W
• Alimentação: 220-230 V, 50 Hz
• Consumo de energia em modo de espera: 0,3 W

Som
• Conversor D/A: 24 bit, 192 KHz
• Melhoramento do som: Modo Nocturno
• Sistema de som: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Áudio 
de alta resolução DTS-HD, DTS-HD Master Audio

Dimensões da embalagem
• EAN: 87 12581 69449 4
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

49 x 31 x 8,7 cm
• Peso bruto: 2,328 kg
• Peso líquido: 1,818 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,51 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Embalagem exterior
• EAN: 87 12581 69449 4
• Peso bruto: 2,328 kg
• Embalagem exterior (C x L x A): 49 x 31 x 8,7 cm
• Peso líquido: 1,818 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 1
• Tara: 0,51 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

43,5 x 4,2 x 23 cm
• Peso: 1,435 kg
•
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* Telefones e tablets Android com a versão 4.2 ou superior e com 
certificação Miracast

http://www.philips.com

