
 

 

Philips 9000 series
Leitor de discos Blu-ray

Processador de imagem Qdeo

Conversores dig-analóg. TI Burr-
Brown

BDP9500
À imagem e semelhança 

da realidade
Desfrute de um entretenimento audiovisual puro e total que desafia a realidade. 
Experimente as imagens nítidas com som detalhado deste impressionante e elegante 
leitor de discos Blu-ray.

Veja mais
• Processamento de vídeo Qdeo™ para filmes na sua forma mais pura
• Ajuste de legendas para ecrã panorâmico sem perder legendas
• Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
• Conectores AV banhados a ouro para melhor aparência e melhor som

Ouça mais
• Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1
• Conv. dig. analóg. TI Burr-Brown p/ uma reprodução de som extremamente detalhada
• Fonte de alimentação toroidal em separado para um som puro sem ruído

Desfrute mais
• Caixa sólida em alumínio de 3 mm garante um desempenho ideal
• Controlos sensíveis ao toque para um acesso simples e eficaz
• BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
• A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
• EasyLink para controlar todos os dispositivos HDMI CEC através de um único telecomando



 Processamento de vídeo Qdeo™

A tecnologia de processamento de vídeo 
Qdeo™ produz vídeos uniformes e naturais. A 
maioria dos tipos de vídeo tem ruído e 
artefactos que perturbam a visualização em 
televisores de alta definição. O processamento 
de vídeo Qdeo™ proporciona uma imagem 
com um ruído reduzido, cor melhorada, 
contraste optimizado, detalhes de precisão e 
um sentido de profundidade melhorado, que 
resulta numa experiência de visualização calma, 
agradável e envolvente. Além disso, a 
tecnologia Qdeo™ é compatível com todos os 
tipos de fontes de vídeo, incluindo Blu-ray, 
DVD e ainda vídeos da Internet de baixa 
qualidade.

Ajuste de legendas

O Ajuste de legendas é uma funcionalidade 
melhorada que permite que os utilizadores 
definam manualmente a posição das legendas 
de um filme no ecrã do televisor ou do 
computador. Utilizando o telecomando, os 
utilizadores podem subir e descer as legendas 
no ecrã. Em monitores panorâmicos, como 
cinema 21:9 e projectores, por vezes, as 

legendas são cortadas. Para as poder ver com 
clareza, o utilizador tem de alterar o formato 
de apresentação da imagem, que anula o 
objectivo do ecrã panorâmico. Com a 
funcionalidade de Ajuste de legendas, o 
utilizador pode manter formato de 
apresentação da imagem e conseguir um 
posicionamento ideal das legendas no ecrã.

Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de 
vídeos com codificação DivX no conforto da 
sua sala de estar. O formato multimédia DivX 
é uma tecnologia de compressão de vídeo 
baseada em MPEG4, que permite guardar 
ficheiros grandes como filmes, apresentações 
de filmes e videoclips em suportes como discos 
CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra 
combina a reprodução de DivX com funções 
fantásticas como legendas integradas, vários 
idiomas de áudio, várias faixas e menus num só 
formato de ficheiro conveniente.

Dolby TrueHD e DTS HDMA

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD 
oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a 

partir dos seus discos Blu-ray. O som 
reproduzido é praticamente indistinguível do 
som de um estúdio de gravação, pelo que 
ouvirá exactamente o que os artistas tinham 
em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby 
TrueHD completam a sua experiência de 
entretenimento em alta definição.

BD-Live (Perfil 2.0)

BD-Live expande ainda mais os horizontes do 
seu mundo de alta definição. Receba conteúdo 
actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à 
Internet. E desfrute de surpresas empolgantes 
como conteúdo exclusivo transferível, eventos 
ao vivo, conversações em directo, jogos e 
compras on-line. Mantenha-se na crista da 
onda de alta definição com a reprodução de 
discos Blu-ray e BD-Live.

Logótipo Verde da Philips
Os Produtos verdes da Philips podem 
reduzir os custos, o consumo energético 
e as emissões de CO2. Como? Estes 
proporcionam uma melhoria ambiental 
significativa numa ou em várias das 
vertentes ecológicas da Philips - eficiência 
energética, embalagem, substâncias 
perigosas, peso, reciclagem e eliminação e 
fiabilidade da vida útil.
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Imagem/visualização
• Processamento avançado de vídeo: Processamento 

de vídeo Qdeo
• Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Varrimento progressivo, Aumento da 
resolução de vídeo, Redução de movimento 3/2 - 
2/2, De-interlacing adaptável de movimento, 
Melhoramento do contraste adaptável, Redução de 
Ruído, Melhoramento das cores

• Rácio de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
• Conversor D/A: 12 bit / 150 MHz

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: BD vídeo, BD-ROM, BD-

R/RE 2.0, DVD, DVD vídeo, DVD+R/+RW, DVD-
R/-RW, CD vídeo, CD, CD-R/CD-RW, Unidade 
flash USB

• Formatos de compressão: H.264, MPEG2, VC-1, 
DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV

• Modos de reprodução de discos: Reprodução 
normal, Pausa, Procurar para a frente/para trás, 
Avanço lento, Retomar reprodução desde a 
paragem, Avançar, Menu do disco, Repetir, 
Repetição A-B, Zoom, Ângulo

• Código BD da região: B
• Código DVD da região: 2

Som
• Sistema de som: Dolby True HD, Dolby Digital 

Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
• Fonte de alimentação áudio: Fonte de alimentação 

linear em separado com transformador toroidal
• Relação sinal/ruído: > 120 dB
• Limite dinâmico (1kHz): > 100 dB
• Distorção harmónica total: < 90 dB
• Conversor D/A: TI Burr-Brown de 24 bits /192 

KHz para cada canal individual

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, 

DVD MP3, Unidade flash USB
• Formato de compressão: Dolby Digital, DTS, AAC, 

MP3, WMA, PCM

Reprodução de fotografias digitais
• Suporte de reprodução: Unidade flash USB, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Resolução de alta 

definição, Apresentação de diapositivos, Rodar, 
Zoom

Conectividade
• Ligações posteriores: Saída HDMI, Saída de vídeo 

componente, Saída óptica digital, Saída coaxial 
digital, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída 
analógica áudio de 7.1 canais, Saída analógica áudio 
esquerda/direita, Ethernet

• Ligações frontais/laterais: USB 2.0

Design
• Corpo: Metal de alumínio sólido de 3 mm
• Conectores: Conectores AV banhados a ouro
• Suporte: Suporte para Hi-Fi

Funcionalidades
• Fácil de Utilizar: Botões de controlo por toque
• EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só 

toque, Modo standby com um só toque
• Protecção infantil: Controlo parental
• BD-Live (memória interna de 1GB)
• Idiomas apresentados no ecrã: Inglês, Francês, 

Alemão, Italiano, Espanhol, Holandês, Sueco, 
Português, Dinamarquês, Finlandês, Polaco, Turco, 
Norueguês

Especificações ecológ.
• Produto ecológico certificado

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo áudio/vídeo, IU / 

Manual do utilizador, CD-R (Manual do utilizador), 
Manual de início rápido, Cartão de registo do 
produto, Telecomando, 2 x pilhas AAA

• Manual do utilizador: Inglês, Francês, Alemão, 
Italiano, Espanhol, Holandês, Português, 
Dinamarquês/Norueguês, Sueco, Finlandês, 
Polaco, Turco, Russo, Ucrânia, Espanhol do 
México, Chinês Simplificado, Chinês Tradicional

Alimentação
• Alimentação: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia: 25 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,25 

W

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

437 x 91 x 268 mm
• Peso do produto: 4,2 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

515 x 160 x 315 mm
• Peso incl. embalagem: 5 kg
•
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