
 

 

Philips
Blu-ray Disc-spelare

BDP9100
Riktig bioupplevelse i 

21:9 ultra-widescreen
Det perfekta komplementet till Cinema 21:9-TV:n. Till skillnad från vanliga Blu-ray-spelare 
är BDP9100 den enda Blu-ray-spelaren med funktionen att kunna flytta undertexten i 
bildförhållandet 21:9, så att du kan behålla texten och samtidigt undvika svarta kanter.

Se mer
• Subtitle Shift för widescreen utan att några textremsor saknas
• Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
• 1080p vid 24 fps för bilder som på bio
• DivX Ultra för förbättrad uppspelning av DivX-mediefiler
• Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-lika bilder

Hör mer
• Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD

Engagera dig mer
• BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
• Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter
• Njut av filmer och musik från CD och DVD
• EasyLink för att styra alla HDMI CEC-enheter med en enda fjärrkontroll
• Med AVCHD kan du njuta av videor från HD-videokameror på TV:n



 Subtitle Shift

Subtitle Shift är en förbättringsfunktion med 
vilken användare kan ställa in undertextens 
position för en film på TV- eller datorskärmen. 
Med fjärrkontrollen kan användare flytta 
texten uppåt och nedåt på skärmen. På 
widescreen-skärmar, t.ex. Cinema 21:9 och 
projektorer, blir textningen ibland avskuren. 
För att se den ordentligt måste användaren 
ändra bildförhållandet, vilket upphäver syftet 
med widescreen. Med funktionen Subtitle Shift 
kan användaren behålla rätt bildförhållande och 
position för undertexten på skärmen.

Blu-ray Disc-uppspelning

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta 
data och bilder med en upplösning på 1920 x 
1080, som är definitionen för fullständigt 
högupplösta bilder. Scener verkar få liv när 
detaljerna framträder lika tydligt som i 
verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna 
blir kristallklara. Med Blu-ray får du även 
okomprimerat surroundljud  så att 
ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den 
stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör 
det möjligt att införliva en mängd interaktiva 
funktioner. Smidig navigering under 
uppspelning och andra funktioner, till exempel 
popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt 
ny dimension.

Dolby TrueHD och DTS-HD MA

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD 
ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-
skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt 
att särskilja från det ursprungliga 
studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör 
vad de som skapade musiken avsåg att du skulle 
höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby 
TrueHD får du den ultimata upplevelsen med 
ditt hemunderhållningssystem.

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu 
mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom 
att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. 
Spännande nyheter som exklusivt 
nedladdningsbart material, live-evenemang, 
live-chatt, spel och online-shopping väntar på 
dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-
uppspelning och BD-Live

1080p vid 24 fps

Få en riktig bioupplevelse hemma i 
vardagsrummet med video i 24 bilder per 

sekund. Originalfilmer spelas alltid in med den 
här bildhastigheten som ger helt unik stämning 
och bildkvalitet. Philips Blu-ray Disc-spelare är 
utrustade för att ge dig 24 bildrutor per sekund 
direkt från Blu-ray Disc-skivor – och ger dig 
därmed sensationella biolika högupplösta 
bilder som kommer att slå dig med häpnad.-

Förbättrad DVD-videoupplösning

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger 
kristallklara bilder. Du kan nu uppleva 
standardupplösta DVD-filmer med 
högupplösning – garanterat mer detaljrika och 
mer verklighetstrogna. Progressive Scan-
funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer 
som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger 
garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på 
moset gör HDMI en direkt digital anslutning 
som kan överföra såväl okomprimerad digital 
HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan 
konvertering till analoga data, så att du kan 
uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt 
störningsfritt.

DivX Ultra

I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning 
med suveräna funktioner som integrerad 
textning, flera olika ljudspår, kapitel och 
menyer i ett praktiskt filformat.
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Bild/visning
• Bildförhållande: 21:9, 16:9, 4:3
• Bildförbättring: HD (720p, 1080i, 1080p), 

Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning
• D/A-omvandlare: 12 bitar/150 MHz

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: 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-flashminne

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

• Skivuppspelningslägen: Standarduppspelning, Paus, 
Sök framåt/bakåt, Sakta framåt, Återuppta spelning 
från stopp, Hoppa över, Skivmeny, Repetering, 
Repetera A–B, Zoom, Vinkel

• Videoförbättring: Deep Color, x.v. Color, 
Förbättrad videoupplösning, Progressive Scan

• BD-regionkod: B
• DVD-region.: 2

Ljud
• Ljudsystem: DTS-HD Master Audio Essential, 

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

• Signal/brusförhållande: 110 dB
• Dynamiskt omfång (1kHz): 100 dB
• Frekvensåtergivning: 100 Hz
• D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, MP3-CD-

skiva, MP3-DVD, USB-flashminne
• Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, 

WMA, PCM

Digitalfotovisning
• Uppspelningsmedia: USB-flashminne, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: HD-ready, Bildspel, Rotera, Zoom

Anslutningar
• Anslutningar bak: HDMI-utgång, 

Komponentvideoutgång, Digital koaxialutgång, 
Kompositvideoutgång (CVBS), 5.1-kanalsutgång för 
analogt ljud, Analog ljudutgång vänster/höger, 
Ethernet, Digital optisk utgång

• Främre anslutningar/sidoanslutningar: USB 2.0

Bekvämlighet
• EasyLink (HDMI-CEC): Uppspelning med en 

knapptryckning, Standby med en knapptryckning
• Barnsäkring: Föräldrakontroll
• OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tyska, 

Franska, Nederländska, Italienska, Portugisiska, 
Spanska, Danska, Finska, Polska, Svenska, Norska, 
Turkiska

• BD-Live (1 GB internminne)

Tillbehör
• Tillbehör som medföljer: HDMI-kabel, Ljud-/

videokabel, Bruksanvisning, CD-R 
(bruksanvisning), Snabbstartguide, 
Produktregistreringskort, Fjärrkontroll, 2 x AAA-
batterier

• Bruksanvisning: Engelska, Tyska, Franska, 
Nederländska, Italienska, Spanska, Portugisiska, 
Danska/norska, Finska, Svenska, Turkiska

Effekt
• Strömförsörjning: 220–240 V, 50/60 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: 0,25 W
• Strömförbrukning: 18 W

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

543 x 178 x 458 mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
• Vikt inkl. förpackning: 7 kg
• Produktens mått (B x H x D): 435 x 58 x 308 mm
• Produktvikt: 4,1 kg
•
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