
 

 

Philips
Player Blu-ray

BDP9100
Exeperienţă cinematografică autentică 

cu ecranul ultra-lat 21:9
Partenerul perfect pentru televizorul Cinema 21:9. Spre deosebire de playerele Blu-ray 
uzuale, modelul BDP9100 este singurul player Blu-ray care vă permite să comutaţi subtitrările 
în raportul lăţime/lungime al ecranului de 21:9, pentru a menţine subtitrările fără bare negre.

Vedeţi mai mult
• Comutarea subtitrării pentru ecran lat fără subtitrări lipsă
• Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluţie 1080p
• 1080p la 24 cps pentru imagini la nivel cinematografic
• DivX® Ultra pentru redare îmbunătăţită a fișierelor media DivX®
• Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD

Auziţi mai mult
• Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1

Implicaţi-vă mai mult
• BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conţinutul Blu-ray online bonus
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
• Bucuraţi-vă de toate filmele și muzica de pe CD și DVD
• EasyLink controlează toate produsele EasyLink cu o singură telecomandă
• AVCHD vă permite să vă delectaţi cu clipurile video de pe camera HD pe televizor



 Comutarea subtitrării

Comutarea subtitrării este o funcţie de 
îmbunătăţire care permite utilizatorilor să 
regleze manual poziţionarea subtitrării unui 
film pe ecranul televizorului sau computerului. 
Cu ajutorul telecomenzii, utilizatorii pot 
deplasa subtitrarea în sus și în jos pe ecran. Pe 
afișajele panoramice, precum cele de cinema 
21:9 și în cazul proiectoarelor, subtitrările sunt 
uneori decupate. Pentru a le vedea clar, 
utilizatorul trebuie să schimbe raportul 
lungime/lăţime al afișajului, ceea ce face inutilă 
vizionarea pe un ecran lat. Cu funcţia de 
comutare a subtitrării, utilizatorul poate 
menţine raportul lungime/lăţime corect și se 
poate bucura de subtitrări poziţionate ideal pe 
ecran.

Redarea discurilor Blu-ray

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta 
informaţii de înaltă definiţie, împreună cu 
imagini în rezoluţia 1920 x 1080 proprietară 
imaginilor de înaltă definiţie. Scenele prind viaţă 
pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările 
sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray 
oferă de asemenea un sunet surround 
necomprimat - astfel încât experienţa dvs. 
audio devine incredibil de reală. Capacitatea 
mare de stocare a discurilor Blu-ray permite 
includerea multor posibilităţi interactive. 
Navigarea impecabilă în timpul redării și alte 
caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile 
pop-up adaugă un nou nivel distracţiei la 
domiciliu.

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă 
7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea 
discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este 
efectiv imposibil de distins de un sunet de 
studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au 
intenţionat. DTS-HD Master Audio și Dolby 
TrueHD vă completează experienţa de 
entertainment de înaltă definiţie.

BD-Live (Profil 2.0)

BD-Live duce și mai departe universul înaltei 
definiţii. Primiţi conţinut actualizat conectând 
playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la 
dispoziţie lucruri noi și incitante, precum 
conţinut exclusiv descărcabil, evenimente în 
direct, chat în direct, jocuri și cumpărături 
online. Beneficiaţi de avantajele înaltei definiţii 
cu redarea Blu-ray și BD-Live

1080p la 24 cps

Aduceţi adevărata experienţă de cinema în 
sufrageria dumneavoastră cu imaginea cu 24 de 
cadre pe secundă. Toate filmele originale sunt 
înregistrate la această rată de cadre, oferind o 

ambianţă și o textură a imaginii unice. Playerele 
Blu-ray Disc Philips sunt echipate pentru a vă 
aduce 24 de cadre pe secundă direct de pe 
discurile Blu-ray - deci oferindu-vă imagini de 
înaltă definiţie similare cu cele de la cinema, 
care vă vor uimi.

Upscaling video DVD

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele în format DVD 
la definiţie standard pot fi urmărite acum la 
rezoluţie de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p') 
elimină structura liniilor preponderentă pe 
ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 
care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 
oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

DivX Ultra

DivX® Ultra combină redarea DivX® cu 
caracteristici extraordinare precum subtitrare 
integrată, mai multe limbi pentru meniul audio, 
mai multe înregistrări și meniuri într-un singur 
format de fișiere convenabil.
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Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 21:9, 16:9, 4:3
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Scanare progresivă, 
Upscaling video

• Convertor D/A: 12 biţi / 150 MHz

Redare video
• Medii de redare: Video BD, BD-R/RE 2.0, DVD, 

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, 
Video CD, CD, CD-R/CD-RW, Unitate flash USB

• Formate de comprimare: H.264, VC-1, MPEG2, 
DivX Ultra, AVCHD, WMV, XviD

• Moduri redare disc: Standard Play, Pauză, Căutare 
înainte/înapoi, Derulare lentă înainte, Reluare 
redare de la oprire, Salt, Meniu disc, Repetare, 
Repetare A-B, Zoom, Unghi

• Caracteristici superioare video: Deep Color, 
x.v.Color, Upscaling video, Scanare progresivă

• Cod regiune BD: B
• Regiune DVD.: 2

Sunet
• Sistem audio: DTS-HD Master Audio Essential, 

Dolby True HD, Dolby Digital PLUS, DTS, Dolby 
Digital

• Coeficient semnal/zgomot: 110 dB
• Interval dinamic (1 kHz): 100 dB
• Răspuns în frecvenţă: 100 Hz
• Convertor D/A: 24 biţi, 192 kHz

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-

DVD, Unitate flash USB
• Format compresie: DTS, Dolby Digital, MP3, 

WMA, PCM

Redare foto digitală
• Medii de redare: Unitate flash USB, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Format de compresie a imaginii: JPEG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rezoluţie de 

înaltă definiţie, Prezentare, Rotire, Zoom

Conectivitate
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI, Ieșire video 

Component, Ieșire coaxială digitală, Ieșire video 
compozită (CVBS), Ieșire audio analogică 5.1 
canale, Ieșire audio analogică S/D, Ethernet, Ieșire 
optică digitală

• Conexiuni frontale/laterale: USB 2.0

Confort
• EasyLink: Redare la o singură atingere, Mod 

standby la o singură atingere
• Protecţie copii: Restricţionare acces minori
• Limbi OSD: Engleză, Germană, Franceză, 

Olandeză, Italiană, Portugheză, Spaniolă, Daneză, 
Finlandeză, Poloneză, Suedeză, Norvegiană, Turcă

• BD-Live (memorie internă de 1 GB)

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu HDMI, Cablu audio/video, 

Manual de utilizare, CD-R (manual de utilizare), 
Ghid de iniţiere rapidă, Card de înregistrare a 
produsului, Telecomandă, 2 baterii AAA

• Manual de utilizare: Engleză, Germană, Franceză, 
Olandeză, Italiană, Spaniolă, Portugheză, Daneză/
Norvegiană, Finlandeză, Suedeză, Turcă

Alimentare
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consum în standby: 0,25 W
• Consum de energie: 18 W

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

543 x 178 x 458 mm
• Dimensiuni set (L x Î x A): 0 x 0 x 0 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 7 kg
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 435 x 58 x 308 mm
• Greutate produs: 4,1 kg
•
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