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Blu-ray диск плейър

Обработка на видеосигнал Qdeo

ЦАП от TI Burr-Brown

BDP9500
Реалността срещна 

достоен съперник
Потопете се в пълно и цялостно аудио-визуално забавление, съперничещо на 
реалността. Изпитайте яркия, кристално чист образ, съчетан с детайлен и качествен 
звук, от този изящен и изумителен плейър на Blu-ray дискове.

Виждате повече
• Обработка на видеосигнал Qdeo™ за филми в най-чистата им форма
• Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
• Сертифициран за DivX Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX видео
• Позлатени AV съединители за оптимална картина и звук

Чувате повече
• Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук
• ЦАП от TI Burr-Brown за възпроизвеждане на звук с високо ниво на детайлите
• Отделно тороидално захранване за ясен звук без шумове

Забавлявате се повече
• Монолитният 3-милиметров алуминиев корпус гарантира оптимална производителност
• Тактилно управление за плавен и лесен достъп
• 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
• EasyLink управлява всички продукти EasyLink само с едно дистанционно



 Обработка на видеосигнал Qdeo™

Технологията Qdeo™ за обработка на 
видеосигнал дава безшумно и естествено 
видео. Повечето типове видео съдържат 
шумове и смущения, които са много 
дразнещи при гледане на телевизор с висока 
детайлност. Обработката Qdeo™ дава 
образ с намален шум, подсилени цветове, 
подобрен контраст, фини детайли и 
засилено чувство за дълбочина, и в резултат 
- безшумно, приятно и завладяващо 
зрително изживяване. Освен това 
технологията Qdeo™ работи с всички 
видове видео източници, включително Blu-
ray, DVD и дори нискокачествено видео от 
интернет.

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.

Сертифициран за DivX Ultra

Благодарение на поддръжката на DivX 
можете да се наслаждавате на DivX 
кодирано видео в комфортната обстановка 
на вашия хол. Форматът DivX е базиран на 
MPEG4 видеокомпресия, която позволява 
записването на големи файлове като филми, 
филмова музика и музикални клипове на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове. DivX Ultra съчетава 
възпроизвеждане на DivX с ценни функции 
като вградени субтитри, различни езици за 
аудиоканала, множество записи и менюта в 
единен удобен файлов формат.

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.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

Универсалната серийна шина или USB е 
стандарт за протокол за свързване на 
компютри, периферия и потребителска 
електроника. Устройствата с 
високоскоростен USB имат скорост на 
пренос на данни до 480 Mbps - срещу 
скромните 12 Mbps на тези с първоначалния 
USB интерфейс. С връзката с 
високоскоростен USB 2.0 всичко, което 
трябва да направите, е да включите USB 
устройството, да изберете филма, музиката 
или снимките и да ги гледате и слушате.
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Картина/дисплей
• Авангардна технология за обработка на видео 
сигнала: Обработка на видеосигнал Qdeo

• Подобрение на картината: Висока детайлност 
(720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео, Забавяне на 
движението 3/2-2/2, Адаптивно плавно 
движение, Адаптивно подобрение на 
контраста, Шумопотискане, Подобряване на 
цветовете

• Съотношение на размерите на картината: 21:9, 
16:9, 4:3

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

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

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

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

• 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

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

Звук
• Звукова система: Dolby True HD, Dolby Digital 

Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
• Аудио захранване: Отделно линейно 
захранване с тороидален трансформатор

• Съотношение сигнал/шум: > 120 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): > 100 dB
• Общо хармонични изкривявания: < 90 dB
• Цифрово-аналогов преобразувател: TI Burr-

Brown 24 бита/192 KHz за всеки отделен канал

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

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

AAC, MP3, WMA, PCM

Възпроизвеждане на цифрови снимки
• Носители за възпроизвеждане: USB флаш 
устройство, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-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 оптичен изход, 
Цифров коаксиален изход, Изход за 
композитно видео (CVBS), Аналогов изход за 
7.1-канален звук, Аналогов изход за звук ляв/
десен, Ethernet

• Предни/странични букси за свързване: USB 2.0

Дизайн
• Тяло: Монолитен 3-милиметров алуминий
• Съединители: Позлатени AV съединители
• Крачета: Hi-Fi крачета

Удобство
• Лесна употреба: Сензорни бутони за 
управление

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

• Защита за деца: Родителски контрол
• BD-Live (вградена памет с обем 1GB)
• Езици на екранното меню: Английски, Френски, 
Немски, Италиански, Испански, Холандски, 
Шведски, Португалски, Датски, Фински, 
Полски, Турски, Норвежки

Екологични спецификации
• Сертифициран екологичен продукт

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: Аудио/видео кабел, IFU 

/ 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, 
Френски, Немски, Италиански, Испански, 
Холандски, Португалски, Датски/норвежки, 
Шведски, Фински, Полски, Турски, Руски, 
Украински, Мексикански испански, Опростен 
китайски, Традиционен китайски

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

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

437 x 91 x 268 мм
• Тегло на изделието: 4,2 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

515 x 160 x 315 мм
• Тегло вкл. опаковката: 5 кг
•
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