
 

 

Philips Walita 8000 series
Blu-ray Disc player

CinemaPerfect HD
Reprodução 3D
Wi-Fi

BDP8000
Curta o melhor da web na TV, 

no conforto de sua sala
Curta o melhor da Internet na sua tela, no conforto de sua sala, pelo BDP8000 Philips 
com Online TV. Acesse sites com toda facilidade na tela da TV, compartilhe vídeos no 
conforto do seu sofá ou curta uma experiência cinematográfica em HD com o Blu-ray.

Veja mais
• CinemaPerfect HD para uma reprodução de vídeo mais clara e nítida
• Reprodução de disco Blu-ray 3D para uma experiência Full HD 3D em casa
• Online TV, o melhor da Internet na sua tela
• Link de rede para DLNA para exibir fotos e vídeos do seu PC
• Certificado DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição

Ouça mais
• Dolby TrueHD e DTS-HD MA para som surround 7.1 HD
• Som surround de 7.1 canais para a melhor experiência cinematográfica

Envolva mais
• WiFi-n integrado para um desempenho sem fio mais rápido e abrangente
• Controles sensíveis ao toque para um acesso simples e fácil
• BD-Live (Perfil 2.0) para curtir o conteúdo bônus online do Blu-ray
• O Hi-Speed USB 2.0 Link reproduz vídeos/músicas de uma unidade flash USB
• EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC com um único controle remoto



 CinemaPerfect HD

O mecanismo CinemaPerfect HD da Philips 
oferece um novo padrão em reprodução de 
imagens claras e nítidas. Esse mecanismo 
inteligente reduz o ruído e enriquece as 
imagens, proporcionando vídeos de alta 
qualidade, como nunca vistos antes. A redução 
de ruído e o superdimensionamento de 
imagens reduzem o ruído produzido pela 
compactação de vídeo no formato MPEG. 
Com um processamento de cores aprimorado, 
esse mecanismo produz imagens nítidas e 
profundas.

Reprodução de disco Blu-ray 3D

A tecnologia Full HD 3D produz a sensação de 
profundidade para que você tenha uma 
verdadeira e intensa experiência de cinema em 
sua casa. Imagens separadas para os olhos 
esquerdo e direito são gravadas com qualidade 
Full HD 1920 x 1080 e reproduzidas 
alternadamente na tela em alta velocidade. 
Você vivência a experiência visual Full HD 3D 
quando assiste a essas imagens usando óculos 
especiais com tempo determinado de abertura 
e fechamento das lentes esquerda e direita em 

perfeita sincronia com as imagens em 
alternância.

WiFi-n

O WiFi-n, também conhecido como IEEE 
802.11n, é o novo padrão de rede sem fio. Ele 
inclui muitas opções para melhorar a qualidade 
do link sem fio, oferecendo velocidade e raio 
de alcance maiores em comparação com os 
padrões Wi-Fi anteriores. O WiFi-n também é 
compatível com modelos anteriores, o que 
permite que este aparelho transmita e receba 
dados de roteadores que operam em padrões 
Wi-Fi mais antigos.

Link de rede para DLNA

Com o Link de rede para DLNA, você pode 
acessar facilmente fotos, músicas, vídeos ou 
filmes no seu PC ou rede doméstica. Ele usa a 
conexão Ethernet (LAN) com protocolo 
DLNA, que garante que produtos certificados 
para DLNA funcionem perfeitamente juntos. 
Ao conectar seu Blu-ray player à rede 
doméstica, você poderá acessar informações 
de todos os dispositivos certificados para 
DLNA. Também terá acesso a um mundo de 

entretenimento pressionando um único botão, 
com uma interface de usuário intuitiva, 
projetada para uma fácil navegação.

Certificado DivX Plus HD

O DivX Plus HD oferece a mais moderna 
tecnologia DivX para você curtir vídeos e 
filmes da Internet em alta definição 
diretamente na sua TV HD Philips ou no PC. O 
DivX Plus HD suporta a reprodução de 
conteúdo DivX Plus (vídeo HD H.264 com 
áudio AAC de alta qualidade em um contêiner 
de arquivo MKV), além de versões anteriores 
de vídeo DivX de até 1080p. DivX Plus HD 
para vídeo digital de alta definição.

Dolby TrueHD e DTS-HD MA

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD 
fornecem 7.1 canais do mais puro som de seus 
discos Blu-ray. O áudio reproduzido é 
praticamente indistinguível do áudio original 
gravado em estúdio; portanto, você pode ouvir 
o que os criadores querem que você ouça. O 
DTS-HD Master Audio e o Dolby TrueHD 
completam sua experiência de entretenimento 
em alta definição.
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Imagem/tela
• Processamento de vídeo avançado: CinemaPerfect 

HD
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Aprimoramento de imagens: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Progressive Scan, Aprimoramento de 
vídeo, Redução de ruído, 3/2 - 2/2 motion pull 
down, Aprimoramento de cores, Reforço 
dinâmico de contraste

• Proporção da imagem: 21:9, 16:9, 4:3
• Conversor D/A: 12 bits / 150 MHz

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: BD-vídeo, BD-ROM, BD-R/

RE 2.0, DVD, DVD-Vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/
-RW, CD/SVCD de vídeo, CD, CD-R/CD-RW, 
Conexão USB

• Formatos de compactação: DivX Plus™ HD, 
H.264, MKV, VC-1, AVCHD, MPEG2, XviD, WMV

• Modos de reprodução de discos: Reprodução 
padrão, Pausar, Pesquisar para frente/para trás, 
Avanço Lento, Reiniciar reprodução no ponto de 
parada, Pulo, Menu do disco, Repetir, Repetir A-B, 
Zoom, Ângulo

• Código de região do BD: A
• Código de região do DVD: 4
• Recursos de vídeo: Deep Color, x.v. Color

Som
• Sistema de áudio: Dolby TrueHD, Dolby Digital 

Plus, DTS-HD Master Audio, DTS
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz

Reprodução de áudio
• Mídia de reprodução: CD, CD-R/RW, CD de MP3, 

MP3-DVD, Conexão USB
• Formato de compressão: Dolby Digital, DTS, AAC 

(multicanais), MP3, WMA, PCM

Reprodução de fotos digitais
• Mídia de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Conexão USB
• Formato de compactação de imagens: JPEG
• Aprimoramento de imagens: Resolução de alta 

definição, Apresentação de slides, Apresentação de 

slides c/reprod. de MP3, Girar, Zoom

Conectividade
• Conexões traseiras: Saída de HDMI, Saída de vídeo 

componente, Saída óptica digital, Saída digital 
coaxial, Saída Vídeo Composto (CVBS), Saída de 
áudio analógico de 7.1 canais, Saída áudio analógico 
E/D, Ethernet

• Conexões frontais / laterais: USB 2.0
• Conexões de rede: 802.11 b/g/n, Wi-Fi integrado
• Link de rede para PC: Certificado para DLNA 1.5

Praticidade
• Online TV: Online TV
• Firmware atualizável: Atualização online do 

firmware, Firmware atualizável via USB
• BD-Live (Perfil 2.0): Memória interna de 2 GB
• Fácil de usar: Botões de controle por toque
• EasyLink: Reprodução com um toque, Modo de 

espera com um toque
• Proteção infantil: Censura dos pais
• Idiomas do menu OSD: Inglês, Português (Brasil), 

Espanhol

Especificações ambientais
• Produto com o Certificado Verde

Acessórios
• Acessórios inclusos: Manual do Usuário, Guia de 

início rápido, Controle remoto, Duas pilhas AAA
• Manual do Usuário: Inglês, Português (Brasil), 

Espanhol

Alimentação
• Fonte de alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia: 21 W
• Consumo de energia no modo de espera: < 0,18 W

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

435 x 65 x 260 mm
• Peso do produto: 2,8 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

515 x 340 x 145 mm
• Peso, incluindo embalagem: 4 kg
•
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