
 

 

Philips 9000 series
Blu-ray lemezlejátszó

Qdeo
TI Burr-Brown dig.-an. átalakítók
3D lejátszás

BDP9600
Tökéletes moziélményt nyújtó, 

kiváló minőségű kép és hang
Merüljön el maradéktalanul a hamisítatlan és teljes audiovizuális szórakozásban, ahol a 
látványos 3D a valósággal vetekszik. Tapasztalja meg e tetszetős és lenyűgöző Philips Blu-
ray lejátszó élénk és kristálytiszta képét és részletgazdag, minőségi hangját.

Lásson többet
• Qdeo™ videofeldolgozás a lehető legtisztább filmek érdekében
• Blu-ray 3D lemez lejátszása a teljes otthoni HD 3D élményhez
• Net TV a videotékák és más népszerű online szolgáltatások eléréséhez*
• Fényképek és videofelvételek lejátszása számítógépről DLNA hálózati kapcsolaton keresztül
• DivX Plus HD tanúsítvány nagyfelbontású DivX lejátszáshoz

Halljon többet
• TI Burr-Brown digitális-analóg átalakítók a nagy részletgazdagságú hangvisszaadás érdekében
• Dolby TrueHD és DTS-HD MA a HD 7.1 surround hangzásért
• Különálló toroidos tápellátás a zajmentes, tiszta hangzás érdekében

Szórakozzon többet
• Beépített WiFi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez
• A szilárd, 3 mm-es alumínium ház optimális teljesítményt biztosít
• EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez



 Qdeo™ videofeldolgozás

A Qdeo™ videofeldolgozási technológia 
nyugodt és természetes videoélményt nyújt. A 
legtöbb videótípus zajos és hibákkal teli, ami 
nagyfelbontású TV-készüléken nézve nagyon 
zavaró. A Qdeo™ feldolgozási technológia 
jellemzői: csökkentett zaj, javított minőségű 
kép, tökéletesített kontraszt, részletgazdag 
megjelenítés, kiterjesztett mélységérzet, 
nyugodt, szemet gyönyörködtető és magával 
ragadó vizuális élmény. Mindezeken túl a 
Qdeo™ minden videoforrással kiválóan 
együttműködik, beleértve a Blu-rayt, a DVD-t, 
valamint a gyengébb minőségű internetes 
videókat is.

Blu-ray 3D lemez lejátszása

A Full HD 3D a mélység illúzióját kelti a 
realisztikus mozinézési élmény eléréséhez 
otthonában. A bal és a jobb szem számára 
külön képeket vesznek fel 1920 x 1080 Full HD 
minőségben, és ezek felváltva, nagy sebességgel 
jelennek meg a képernyőn. A speciális, a bal és 
a jobb lencsét a váltakozó képekhez időzítve 
megnyitó és lezáró szemüvegen át nézve Full 
HD 3D élményben lehet része.

Net TV igény szerinti videóval*

Tapasztalja meg a többféle online szolgáltatás, 
például az igény szerinti videó (Video on 
Demand) előnyeit. Élvezze a filmeket, képeket, 
az internetes tájékoztatás-szórakoztatás, 
valamint az online tartalmak által kínált 
lehetőségeket Philips Blu-ray lejátszó vagy 
házimozi segítségével közvetlenül televízióján, 
amikor csak szeretné. És most egyes 
videotékák* kínálatát is elérheti közvetlenül a 
TV-készülékén. Csak válasszon egy videót, és 
már nézheti is. Az otthoni filmnézés még soha 
nem volt ilyen egyszerű. *Az elérhetőség 
országonként eltérő. További információt a 
www.philips.com/blu-ray weboldalon talál.

WiFi-n

A WiFi-n, más néven IEEE 802.11n, egy új, 
vezeték nélküli hálózati szabvány. A vezeték 
nélküli kapcsolat minőségének fejlesztésére 
irányuló rengeteg új opciót tartalmaz, nagyobb 
sebességet és hatótávolságot kínálva a korábbi 
WiFi-szabványokhoz képest. A WiFi-n 
visszafelé kompatibilis, azaz ez a lejátszó képes 
régebbi WiFi-szabványok szerint működő 
routerekre jelet küldeni és onnan fogadni.

DLNA hálózati kapcsolat

A DLNA hálózati kapcsolat könnyen 
elérhetővé teszi a számítógépén vagy otthoni 
hálózatán tárolt fényképeket, zenét, videókat 
vagy filmeket. A DNLA protokollt támogató 
Ethernet (LAN) kapcsolat biztosítja a 
kompatibilitást a DLNA tanúsítvánnyal 
rendelkező termékekkel. Csatlakoztassa Blu-
ray lemezjátszóját az otthoni hálózathoz, és 
hozzáférhet az összes DLNA tanúsítvánnyal 
rendelkező eszközön levő információhoz. Az 
intuitív, egyszerű böngészést lehetővé tevő 
kezelői felületen egyetlen gombnyomással 
hozzáférhet szórakoztató eszközeihez.

DivX Plus HD tanúsítvány

A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX 
Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX 
technológiának köszönhetően a nagyfelbontású 
videókat és filmeket közvetlen Internet-
hozzáférésen keresztül élvezheti Philips 
HDTV-n vagy számítógépen. A DivX Plus HD 
támogatja a DivX Plus tartalom lejátszását 
(azaz a kiváló minőségű, MKV konténerfájlban 
tárolt, AAC hangot használó H.264 HD 
videofelvételeket), ugyanakkor támogatja a 
korábbi verziójú DivX videofájlok lejátszását is, 
max. 1080p felbontásig. DivX Plus HD a valódi 
nagyfelbontású digitális videóért.
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