
 

 

Philips
Blu-ray-spiller

BDP9100
Virkelig kinoopplevelse i 

21:9 ultra-widescreen
Den perfekte partneren til Cinema 21:9-TVen. I motsetning til vanlige Blu-ray-spillere er 
BDP9100 den eneste Blu-ray-spilleren som gir deg mulighet til å bytte teksting i 
sideforholdet for 21:9-formatet. På den måten får du teksting uten svarte striper.

Se mer
• Flytting av underteksting for widescreen uten manglende tekstlinjer
• Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
• 1080p ved 24 fps for kinolignende bilder
• DivX® Ultra for forbedret avspilling av DivX®-mediefiler
• DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder

Hør mer
• Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd

Finn frem mer
• BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
• Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
• Nyt alle filmene og all musikken fra CD og DVD
• EasyLink kontrollerer alle EasyLink-produkter med én fjernkontroll
• Med AVCHD kan du se videoer fra HD-videokamera på TVen



 Flytting av underteksting

Flytting av underteksting er en 
forbedringsfunksjon som lar brukeren manuelt 
justere undertekstenes plassering på TV-
skjermen eller dataskjermen. Ved å bruke 
fjernkontrollen kan brukere flytte 
undertekstene opp og ned på skjermen. På 
widescreenskjermer, for eksempel 21:9-kino 
og projektorer, kan undertekstene noen 
ganger bli avkuttet. For å kunne se dem tydelig 
må brukeren endre sideforholdet på skjermen, 
noe som fjerner poenget med widescreen. 
Med funksjonen for flytting av underteksting 
kan brukeren beholde det riktige sideforholdet 
og plassere undertekstene på det beste stedet 
på skjermen.

Blu-ray-plateavspilling

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta 
høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 
1920 x 1080-oppløsningen som definerer 
høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet 
detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes 
ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også 
ukomprimert surroundlyd – slik at 
lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye 
lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør 
også at mange interaktive muligheter kan 
bygges inn. Sømløs navigering under avspilling 
og andre spennende funksjoner som 
hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til 
hjemmeunderholdningen.

Dolby TrueHD og DTS-HD MA

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 
7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-
platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles 
fra studiomasterlyden, slik at du hører det de 
som laget den, vil du skal høre. DTS-HD 
Master Audio og Dolby TrueHD gjør 
underholdningsopplevelsen med høy definisjon 
komplett.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live gir deg en enda større HD-verden. 
Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-
spilleren til Internett. Spennende nye ting som 
eksklusivt nedlastbart innhold, direkte 
begivenheter, live-chatting, spilling og handel på 
Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen 
med Blu-ray-avspilling og BD-Live

1080p ved 24 fps

Gjør stuen til en ordentlig kinosal med video 
på 24 bilder i sekundet. Originalfilmer spilles 
inn i denne bildehastigheten for å gi en unik 

atmosfære og bildesammensetning. Philips Blu-
ray-spillere gir 24 fps direkte fra Blu-ray-plater, 
slik at du får fantastiske høydefinisjonsbilder 
som på kino.

DVD-videooppskalering

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er 
krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon 
kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. 
Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro 
bilder. Progressive Scan (representert med "p" 
i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er 
vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig 
skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en 
direkte digital forbindelse som kan føre 
ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital 
flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge 
signaler. Dette gir perfekt bilde- og lydkvalitet, 
fullstendig fri for støy.

DivX Ultra

DivX® Ultra kombinerer DivX®-avspilling 
med flotte funksjoner som integrert teksting, 
flere lydspråk, flere spor og menyer i ett 
praktisk filformat.
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Bilde/skjerm
• Sideforhold: 21:9, 16:9, 4:3
• Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Progressive Scan, Videooppskalering
• D/A-omformer: 12 bit / 150 MHz

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: BD Video, BD-R/RE 2.0, DVD, 

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, 
Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, USB-flashstasjon

• Komprimeringsformater: H.264, VC-1, MPEG2, 
DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD

• Modi for plateavspilling: Standard avspilling, Pause, 
Søk forover/bakover, Sakte forover, Fortsett 
avspilling fra stopp, Hopp over, Platemeny, Gjenta, 
A-B-gjentakelse, Zoom, Vinkel

• Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, 
Videooppskalering, Progressive Scan

• BD-regionskode: B
• DVD-region.: 2

Lyd
• Lydsystem: DTS-HD Master Audio Essential, 

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

• Signal/støy-forhold: 110 dB
• Dynamisk område (1 kHz): 100 dB
• Frekvensområde: 100 Hz
• D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz

Lydavspilling
• Avspillingsmedier: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-

DVD, USB-flashstasjon
• Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, 

WMA, PCM

Digital bildevisning
• Avspillingsmedier: USB-flashstasjon, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

• Bildekomprimeringsformat: JPEG
• Bildeforbedring: Oppløsning med høy definisjon, 

Lysbildefremvisning, Snu, Zoom

Tilkoblingsmuligheter
• Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, 

Komponentvideoutgang, Digital koaksialutgang, 
Utgang for komposittvideo (CVBS), Analog lyd 5.1-
kanalutgang, Analog audio venstre/høyre ut, 
Ethernet, Digital optisk utgang

• Front-/sidetilkoblinger: USB 2.0

Anvendelighet
• EasyLink: Ettrykks spill, Ettrykks standby
• Barnebeskyttelse: Foreldrekontroll
• Visningsspråk på skjermen: Engelsk, Tysk, Fransk, 

Nederlandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, 
Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk

• BD-Live (1 GB internminne)

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: HDMI-kabel, Lyd- og videokabel, 

Bruksanvisning, CD-R (brukerhåndbok), 
Hurtigstartveiledning, Produktregistreringskort, 
Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier

• Bruksanvisning: Engelsk, Tysk, Fransk, 
Nederlandsk, Italiensk, Spansk, Portugisisk, Dansk/
norsk, Finsk, Svensk, Tyrkisk

Effekt
• Strømforsyning: 220–240 V, 50/60 Hz
• Effektforbruk i standby: 0,25 W
• Effektforbruk: 18 W

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 543 x 178 x 458 mm
• Mål på apparat (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
• Vekt, inkl. emballasje: 7 kg
• Produktmål (B x H x D): 435 x 58 x 308 mm
• Produktvekt: 4,1 kg
•
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