
 

 

Philips
Плейър на Blu-ray 
дискове (BD)

BDP9100
Истинско изживяване като в киносалон 

със свръхширок екран 21:9
Идеалният компаньон за телевизора Cinema 21:9. За разлика от обикновените Blu-ray 
плейъри, BDP9100 е единственият Blu-ray плейър, който ви дава възможност да измествате 
субтитрите на екран с пропорции 21:9, за да се запазят субтитрите без черни ленти.

Виждате повече
• Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
• Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
• 1080p при 24 кадъра/сек. за образи с кинематографско качество
• DivX® Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX мултимедийни файлове
• DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD

Чувате повече
• Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

Забавлявате се повече
• BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
• Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
• Наслаждавайте на филмите и музиката си от CD и DVD
• EasyLink управлява всички продукти EasyLink само с едно дистанционно
• AVCHD ви позволява да гледате видеоклипове от HD видеокамера на вашия телевизор



 Изместване на субтитрите

Изместването на субтитрите е 
оптимизираща функция, която позволява на 
потребителите да регулират ръчно 
разположението на филмовите субтитри на 
телевизионния или компютърния екран. 
Потребителите могат да местят субтитрите 
надолу и нагоре по екрана с 
дистанционното управление. Понякога 
субтитрите не се виждат изцяло на 
широкоекранни дисплеи, като 
кинематографския 21:9 и проектори. За да 
ги вижда ясно, потребителят трябва да 
промени съотношението на размера на 
екранната картина, което обезсмисля 
широкоекранния дисплей. С функцията за 
изместване на субтитрите потребителят 
може да запази правилното съотношение на 
размера на екранната картина, като в 
същото време субтитрите са идеално 
разположени на екрана.

Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

Дисковете Blu-ray имат възможност да 
пренасят данни с висока разделителна 
способност, заедно с картини с 
разделителна способност 1920 x 1080, с 
която се характеризират HD 
изображенията. Сцените сякаш оживяват, 
когато детайлите отскачат към вас, 
движенията стават гладки, а изображенията 
придобиват кристална яснота. Blu-ray 
осигурява и некомпресиран обемен звук и 
така възприемането на аудио става 

невероятно реалистично. Големият обем за 
съхраняване в дисковете Blu-ray дава 
възможност и за вграждане на цял куп 
интерактивни възможности. 
Безпроблемното придвижване по време на 
възпроизвеждане и останалите 
забележителни функции, като изскачащи 
менюта, внасят цяло ново измерение в 
домашните развлечения.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD 
осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от 
дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото 
аудио практически не се отличава от 
студийния мастъринг, така че чувате точно 
това, което авторите са искали да чуете. 
DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD 
допълват цялостното ви развлечение с 
висока детайлност.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live отваря още по-широко вашия свят 
на висока детайлност. Получете най-
съвременно съдържание просто като 
свържете своя Blu-ray диск плейър към 
Интернет. Вълнуващи нови неща, например 
изключително съдържание за изтегляне, 
прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн 
пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете 
вълната на високата детайлност с 
възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-
Live.

1080p при 24 кадъра/сек.

Внася истинско кино преживяване във 
вашия хол с видео с 24 кадъра за секунда. 
Всички оригинални филми са записани на 
тази скорост, което и допринася за 
атмосферата и за уникалното качество на 
образът. Blu-ray Disc плейърите на Philips са 
готови да ви доставят 24-кадрово видео 
директно от Blu-ray диска - това ви 
предоставя изключително усещане за 
истинско кино с висока детайлност на 
образа, което ще ви смае.

DVD подобряване на видео

HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. 
Филмите със стандартна разделителна 
способност вече могат да се изживеят в 
истинска HD разделителна способност - 
така се гарантира по-добра детайлност и 
повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с 
"p" в "1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с 
което също се осигуряват безкомпромисно 
ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI 
представлява пряка цифрова връзка, която 
може да пренася некомпресирано HD 
видео и цифрово многоканално аудио, без 
да се преобразуват до аналогови сигнали, с 
което се гарантират безупречна картина и 
качествен звук, с пълно отсъствие на шум.
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Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 21:9, 

16:9, 4:3
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео

• Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 
150 MHz

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-R/

RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, USB 
флаш устройство

• Формати на компресиране: H.264, VC-1, MPEG2, 
DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD

• Режими на възпроизвеждане на диска: 
Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене 
напред/назад, Бавно напред, Подновяване след 
стоп, Пропускане, Дисково меню, Повторение, 
A-B повторение, Мащабиране, Ъгъл

• Подобрение за видео: Deep Color, x.v. Color, 
Премащабиране на видео, Прогресивно 
сканиране

• BD регионален код: B
• DVD регион.: 2

Звук
• Звукова система: DTS-HD Master Audio 

Essential, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, 
Dolby Digital

• Съотношение сигнал/шум: 110 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): 100 dB
• Честотен обхват: 100 Hz
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, 

MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство
• Формат на компресиране: DTS, Dolby Digital, 

MP3, WMA, PCM

Възпроизвеждане на цифрови снимки
• Носители за възпроизвеждане: USB флаш 
устройство, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW

• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: HD разделителна 
способност, Слайдшоу, Завъртане, Мащабиране

Възможности за свързване
• Задни конектори: HDMI изход, Изход на 
компонентно видео, Цифров коаксиален изход, 
Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов 
изход за 5.1-канален звук, Аналогов изход за 
звук ляв/десен, Ethernet, Цифров оптичен изход

• Предни/странични букси за свързване: USB 2.0

Удобство
• EasyLink: Изпълнение с едно докосване, Режим 
на готовност с едно докосване

• Защита за деца: Родителски контрол
• Езици на екранното меню: Английски, Немски, 
Френски, Холандски, Италиански, Португалски, 
Испански, Датски, Фински, Полски, Шведски, 
Норвежки, Турски

• BD-Live (вградена памет с обем 1GB): да

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: HDMI кабел, Аудио/
видео кабел, Ръководство за потребителя, CD-
R (Ръководство за потребителя), Ръководство 
за бързо инсталиране, Карта за регистриране на 
продукта, Дистанционно управление, 2 бр. 
батерии тип AAA

• Ръководство за потребителя: Английски, 
Немски, Френски, Холандски, Италиански, 
Испански, Португалски, Датски/норвежки, 
Фински, Шведски, Турски

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: 0,25 W

• Консумирана мощност: 18 W

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

543 x 178 x 458 мм
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 0 x 0 x 0 мм
• Тегло вкл. опаковката: 7 кг
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

435 x 58 x 308 мм
• Тегло на изделието: 4,1 кг
•
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