
 

 

Philips 7000 series
Prehrávač diskov Blu-ray/
DVD prehrávač

Rozlíšenie 4K Ultra HD
Prehrávanie diskov 3D Blu-ray
Miracast™
Vstavané WiFi

BDP7750
Dokonalý spoločník pre váš 

televízor 4K Ultra HD
Prehrávač diskov Blu-ray a DVD prinesie kino priamo k vám. Model BDP7750 
vďaka prevzorkovaniu na 4K Ultra HD zmení váš obsah v rozlíšení Full HD na 
neuveriteľne ostré a jasné rozlíšenie 4K Ultra HD.

Uvidíte viac
• Prevzorkujte obsah vo Full HD na rozlíšenie 4K Ultra HD
• Využite celý potenciál obsahu vášho zariadenia s technológiou Miracast™ na obrazovke 

televízora
• Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
• CinemaPerfect HD pre čistejšie a ostrejšie prehrávanie videa
• Okamžitá konverzia z 2D na 3D pre pohlcujúci filmový zážitok

Vypočujte si viac
• Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1
• 7.1-kanálový priestorový zvuk pre dokonalý filmový zážitok

Zistite viac
• Premeňte svoj smartfón na diaľkové ovládanie AV výrobkov Philips
• Rozhranie USB 2.0 prehráva videá/hudbu z USB jednotky flash/pevného disku
• Vstavané rozhranie WiFi 2 x 2 pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie
• Tlačidlá citlivé na dotyk pre intuitívne ovládanie



 Rozlíšenie 4K Ultra HD

Pozrite si svoje obľúbené filmy a fotografie, 
ako ste ich doposiaľ ešte nevideli. Premeňte ich 
zo štandardnej HD kvality na rozlíšenie 4K x 
2K, vďaka ktorému budú neuveriteľne ostré, 
čisté a štvornásobne detailnejšie. Nechajte svoj 
televízor s rozlíšením 4K zažiariť vďaka funkcii 
okamžitého prevzorkovania prehrávača 
BDP7750.

Miracast™

MiracastTM je štandard bezdrôtového 
vysielania obsahu na obrazovke medzi dvomi 
rovnocennými zariadeniami prostredníctvom 
pripojenia Wi-Fi Direct. Jednoduché 
používateľské prostredie umožňuje prenášať 
zobrazenie z prenosného zariadenia s 
certifikáciou Miracast™ na väčšiu obrazovku 
televízora bez toho, aby vás obmedzovali 
nainštalované kodeky.

7,1-kanálový priestorový zvuk

Vychutnajte si ten najlepší zvukový zážitok pri 
všetkých typoch obsahu. Keď sledujete film, 
môžete sa pomocou úplného priestorového 
zvuku 7.1 dokonale ponoriť do deja. Keď 

počúvate hudbu, kde priestorový zvuk nie je 
potrebný, systém intuitívne prepne na 
stereofónny zvuk s konfiguráciou 2.1, pri 
ktorej sa bude hudba reprodukovať v tom 
najlepšom formáte. Samozrejme si vždy 
môžete vybrať z rôznych dostupných 
predvolených zvukových režimov vášho 
prehrávača diskov Blu-ray alebo DVD, od 
čistého sterea alebo 7-kanálového sterea až po 
priestorový zvuk Dolby TrueHD a DTS Master 
Audio 7.1. Tým vždy dosiahnete ten najlepší 
zážitok zo zvuku vo vysokom rozlíšení.

CinemaPerfect HD

Technológia CinemaPerfect HD spoločnosti 
Philips prináša nový štandard jasnejšieho a 
ostrejšieho obrazu pri prehrávaní videa. Táto 
inteligentná technológia potláča šum a vytvára 
ostrejší obraz, čím prináša dosiaľ nevídanú, 
vysokú kvalitu obrazu. Potláčanie šumu a 
špičkové zvyšovanie rozlíšenia obrazu 
pomáhajú potláčať šum, ktorý vzniká pri 
komprimácii videa do formátu MPEG. Táto 
technológia s vylepšeným spracovaním farieb 
vytvára na obrazovke ostrý a hlboký obraz.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master 
Audio a Dolby TrueHD prinášajú 7.1-kanálov 
detailného zvuku z diskov Blu-ray. 
Reprodukovaný zvuk je doslova 
nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže 
budete počuť presne to, čo chceli tvorcovia. 
Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master 

Audio a Dolby TrueHD sú dokonalým 
vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo 
vysokom rozlíšení.

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám 
priamo u vás doma poskytne realistický divácky 
zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé 
a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 
1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na 
obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete 
tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú 
načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a 
pravé šošovky synchronizovane so 
striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz 
v rozlíšení Full HD 3D.

Logo Philips Green
Ekologické výrobky značky Philips 
pomáhajú znižovať náklady, spotrebu 
energie a emisie CO2. Akým spôsobom? 
Ponúkajú významný environmentálny 
prínos v jednej alebo viacerých hlavných 
oblastiach ekologických priorít 
spoločnosti Philips – energetická 
efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, 
hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj 
spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Hlavné prvky
Prehrávač diskov Blu-ray/DVD prehrávač
Rozlíšenie 4K Ultra HD Prehrávanie diskov 3D Blu-ray, Miracast™, Vstavané WiFi
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Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: Dve batérie AAA, CD-R 

(používateľská príručka), Sieťový napájací kábel, 
Registračná karta produktu, Stručná príručka 
spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, 

WAV, WMA

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresívne JPEG, PNG
• Dokonalejšie zobrazenie: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Zoom

Prehrávanie videa
• Regionálny kód BD: B
• Regionálny kód DVD: 2
• Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, 

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

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
Ponuka disku, Pozastaviť, Opakovať, Pokračovať v 
prehrávaní od zastavenia, Hľadanie smerom 
dopredu/naspäť, Preskočiť, Pomaly dopredu, 
Štandardné prehrávanie, Zoom

• Zdokonalenia videa: Deep Color, Progresívne 
riadkovanie, Prevzorkovanie videa, x.v. Color

Formát súborov
• Audio: aac, mka, mp3, wma
• Obraz: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, 

wmv

Optické médiá prehrávania
• Prehrávateľné disky: AVCHD, BD, BD R/BD RE, 

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

Pripojiteľnosť
• Predné prípojky: USB 2.0
• Sieťové pripojenia: 802.11 b/g/n, Vstavané WiFi
• Zadné pripojenia: Analógový 5.1-kanálový zvukový 

výstup, Digitálny koaxiálny výstup, Digitálny 
optický výstup, Ethernet, HDMI výstup, USB 2.0, 
Výstup kompozitného videa (CVBS), Analógový 
audio Ľavý/Pravý výstup

Vybavenie a vlastnosti
• BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno
• Detský zámok: Rodičovská kontrola
• Jednoduché používanie: Rýchle prebudenie, 

Aplikácia MyRemote, Dotykové ovládacie tlačidlá
• EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulkov vo 

formáte 21:9, Prehrávanie jedným dotykom, 
Pohotovostný režim jedným dotykom, Prechod 
signálu prostredníctvom diaľkového ovládania

• Aktualizovateľný firmware: Firmvér 
aktualizovateľný cez USB, Firmvér aktualizovateľný 

online
• Ponuka jazykov na obrazovke: Čeština, Dánčina, 

Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, 
Nemčina, Grécky, Maďarčina, Taliančina, Nórčina, 
Poľština, Portugalčina, Rumunčina, Slovenčina, 
Španielčina, Švédčina, Turečtina

Rozmery
• Balenie (Š x V x H): 490 x 87 x 310 mm
• Produkt (Š x V x H): 435 x 40 x 230 mm
• Hmotnosť výrobku: 1,58 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 2,3 kg

Obraz/Displej
• Pokročilá technológia spracovania obrazu: 

CinemaPerfect HD
• Pomer strán: 16:9, 21:9, 4:3
• Blu-ray 3D: Konverzia 2D na 3D, Full HD 1080p
• D/A prevodník: 12 bitov/150 MHz
• Dokonalejšie zobrazenie: Komprimovanie pohybu 

3/2 - 2/2, Automatické prispôsobenie obrazovke, 
Vylepšenie farieb, Zdokonalenie prispôsobené 
obsahu, Dynamické zdokonalenie kontrastu, 
Vysoké rozlíšenie (720p, 1080i, 1080p), 
Progresívne riadkovanie, Quad HD (3840 x 2160), 
Vzorkovanie videa, Redukcia šumu

Príkon
• Spotreba energie: 20 W
• Zdroj napájania: 220 – 230 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 0,3 W

Zvuk
• D/A prevodník: 24 bitov, 192 kHz
• Zlepšenie kvality zvuku: Nočný režim
• Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Zvuk 
s vysokým rozlíšením DTS-HD, DTS-HD Master 
Audio

Rozmery balenia
• EAN: 87 12581 69449 4
• Rozmery balenia (Š x V x H): 49 x 31 x 8,7 cm
• Hmotnosť brutto: 2,328 kg
• Hmotnosť netto: 1,818 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0,51 kg
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Vonkajší kartón
• EAN: 87 12581 69449 4
• Hmotnosť brutto: 2,328 kg
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 49 x 31 x 8,7 cm
• Hmotnosť netto: 1,818 kg
• Počet užívateľských balení: 1
• Hmotnosť obalu: 0,51 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 43,5 x 4,2 x 23 cm
• Hmotnosť: 1,435 kg
•
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Technické údaje
Prehrávač diskov Blu-ray/DVD prehrávač
Rozlíšenie 4K Ultra HD Prehrávanie diskov 3D Blu-ray, Miracast™, Vstavané WiFi

* Iba telefóny a tablety so systémom Android verzie 4.2 alebo novšej 
podporujúce funkciu Miracast

http://www.philips.com

