
 

 

Philips 9000 series
Blu-ray-afspiller

Qdeo
TI Burr-Brown DAC'er
3D-afspilning

BDP9600
En ægte biografoplevelse i overlegen 

billed- og lydkvalitet
Nu kan du for alvor nyde rendyrket og komplet audiovisuel underholdning, der kan 
konkurrere med virkeligheden i spektakulær 3D. Oplev levende, krystalklare billeder med 
detaljeret kvalitetslyd fra denne strømlinede og imponerende Philips Blu-ray-afspiller.

Se mere
• Qdeo™-videobehandling giver film i deres reneste form
• Blu-ray-afspilning i 3D giver en 3D-oplevelse i Full HD derhjemme
• Net TV til populære onlineservices herunder videobutikker*
• DLNA-netværksforbindelse giver dig mulighed for at afspille fotos og video fra din PC
• DivX Plus HD-certificeret til high definition DivX-afspilning

Hør mere
• TI Burr-Brown DAC'er giver en meget detaljeret lydgengivelse
• Dolby TrueHD og DTS-HD MA giver 7.1-kanals HD-surround-lyd
• Strømforsyning via separate ringkernetransformatorer giver ren lyd uden støj

Fordyb dig mere
• Indbygget WiFi-n til hurtigere, bredere trådløs ydeevne
• Solidt 3 mm aluminiumskabinet sikrer optimal ydeevne
• EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening



 Qdeo™-videobehandling

Qdeo™ er videobehandlingsteknologi, som 
producerer rolig og naturlig video. De fleste 
typer video indeholder støj og fejl, som er 
meget distraherende, når de vises på et high 
definition-TV. Qdeo™-behandling producerer 
et billede med reduceret støj, bedre farve, 
forbedret kontrast, fine detaljer og forbedret 
dybdefornemmelse, som resulterer i en stille, 
behagelig og fordybende billedoplevelse. 
Desuden virker Qdeo™-teknologien sammen 
med alle typer videokilder, herunder Blu-ray, 
DVD og selv internetvideo i lav kvalitet.

Blu-ray-afspilning i 3D

Full HD 3D giver en dybdeillusion, så du får en 
forbedret og realistisk biografoplevelse 
derhjemme. Separate billeder til det venstre og 
højre øje bliver optaget i 1920 x 1080 Full HD-
kvalitet og afspillet skiftevis på skærmen ved 
høj hastighed. 3D-oplevelsen i Full HD opstår, 
når billederne ses med specielle briller, der er 
indstillet til at lukke den venstre og højre linse 
synkront med de skiftende billeder.

Net TV med video-on-demand*

Oplev mange onlinetjenester, herunder video-
on-demand. Nyd film, billeder, infotainment og 
andet onlineindhold direkte på dit TV, når du 
vil, via Blu-ray-afspilleren og hjemmebiografen 
fra Philips. Nu kan du også få adgang til udvalgte 
online-videobutikker* direkte på dit TV. Du 
behøver blot vælge en udlejningsvideo, så kan 
du se den. En filmaften derhjemme har aldrig 
været nemmere. *Udvalget varierer fra land til 
land, besøg www.philips.com/blu-ray of at få 
yderligere oplysninger.

WiFi-n

WiFi-n, der også kaldes IEEE 802.11n, er den 
nye trådløse netværksstandard. Den omfatter 
mange nye indstillinger til forbedring af 
kvaliteten af det trådløse link, så du opnår en 
hurtigere hastighed og større rækkevidde 
sammenlignet med tidligere WiFi-standarder. 
WiFi-n er også bagudkompatibel, hvilket gør 
det muligt for denne afspiller at overføre til og 
modtage fra routere, der kører med en ældre 
WiFi-standard.

DLNA-netværksforbindelse

DLNA-netværksforbindelse giver nem adgang 
til personlige fotos, musik, video eller film på 
din PC eller dit hjemmenetværk. Forbindelsen 
bruger Ethernet-tilslutning (LAN) med DLNA-
protokol, der sikrer, at DLNA-certificerede 
produkter kan fungere sammen uden 
problemer. Ved at tilslutte din Blu-ray-afspiller 
til dit hjemmenetværk, kan du få adgang til 
oplysninger fra alle DLNA-certificerede 
enheder. Du kan få adgang til en verden af 
underholdning blot ved at trykke på en knap i 
den intuitive brugergrænseflade, der er 
designet til nem søgning.

Philips' grønne logo
Philips' grønne produkter reducerer 
omkostninger, energiforbrug og CO2-
udledning. Hvordan? De tilbyder en 
markant miljømæssig forbedring på et 
eller flere af Philips' grønne fokusområder 
- energieffektivitet, emballage, farlige 
stoffer, vægt, genbrug og bortskaffelse 
samt garanteret lang levetid.
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Billede/display
• Avanceret videobehandling: Qdeo-

videobehandling
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), 

Progressiv scanning, Video-upscaling, 3/2 – 2/2 
Motion Pull-Down, Bevægelsestilpassende de-
interlacing, Adaptiv kontrastforbedring, 
Støjreduktion, Farveforbedring

• Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
• D/A-konverter: 12 bit/150 MHz

Videoafspilning
• Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 

2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/
DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, 
USB-flash-drev

• Komprimeringsformater: DivX Plus™ HD, H.264, 
MPEG-2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD

• Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg 
fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag 
afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-
B-gentagelse, Zoom, Vinkel

• BD-områdekode: B
• DVD-områdekode: 2

Lyd
• Lydsystem: DTS-HD Master Audio, Dolby 

TrueHD, Dolby Digital Plus, DTS
• Strømforsyning til lyd: Separat lineær 

strømforsyning med ringkernetransformer
• Signal/støjforhold: > 120 dB
• Dynamisk frekvensområde (1 kHz): > 100 dB
• Samlet harmonisk forvrængning: < 90 dB
• D/A-konverter: TI Burr-Brown 24 bit/192 kHz til 

hver enkelt kanal

Audio Playback
• Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 

DVD, USB-flash-drev
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, AAC, 

MP3, WMA, PCM

Afspilning af digitale fotos
• Afspilningsmedie: USB-flash-drev, DVD+R/+RW, 

DVD-R/DVD-RW, CD-R/RW
• Billedkomprimeringsformat: JPEG
• Billedforbedring: High-Definition-opløsning, 

Diasshow med MP3-afspilning, Diasshow, Rotér, 
Zoom

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, 

Komponent-videoudgang, Digital optisk-udgang, 
Digital koaksial-udgang, Composite video-udgang 
(CVBS), Analog 7.1-kanals lydudgang, Analog audio 
L/R ud, Ethernet, Stik til SD/SDHC

• Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0
• Netværksforbindelser: 802.11 b/g/n, Indbygget 

WiFi
• PC-netværkslink: DLNA 1.5-certificeret

Design
• Krop: Solide 3 mm i aluminium
• Stik: Forgyldte AV-stik

Komfort
• Onlinetjenester: Net TV
• Brugervenlig: Finger-touch-kontrolknapper
• EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, 

Standby med et tryk
• Børnebeskyttelse: Forældrestyring
• BD-Live (profil 2.0): Intern 2 GB hukommelse
• Firmwareopgradering: Online-

firmwareopgradering, Firmwareopgradering via 
USB

• Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, 
Italiensk, Spansk, Hollandsk, Svensk, Portugisisk, 
Dansk, Finsk, Græsk, Polsk, Tyrkisk, Norsk, 
Tjekkisk, Ungarsk, Rumænsk, Slovakisk

Miljøspecifikationer
• PVC-fri (netledning medfølger ikke)
• Genanvendt plastic
• Certificering som grønt produkt

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: IFU/brugerhåndbog, CD-R 

(Brugervejledning), Lynhåndbog, Fjernbetjening, 2 
x AAA batterier

• Brugervejledning: Dansk, Fransk, Tysk, Italiensk, 
Spansk, Hollandsk, Portugisisk, Dansk/norsk, 
Svensk, Finsk, Græsk, Polsk, Tyrkisk, Tjekkisk, 
Ungarsk, Slovakisk

Strøm
• Strømforsyning: 220-240 V, 50/60 Hz
• Strømforbrug: 30 W
• Standby-strømforbrug: < 0,2 W

Mål
• Mål på produkt (B x H x D): 435 x 70 x 260 mm
• Mål på emballage (B x H x D): 

552 x 127 x 390 mm
• Produktvægt: 4,2 kg
• Vægt inkl. emballage: 6 kg
•
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