
 

 

Philips 9000 series
Prehrávač diskov Blu-ray

Qdeo
Konvertory TI DAC Burr-Brown
Prehrávanie 3D

BDP9600
Vynikajúca kvalita obrazu a 

zvuku ako v skutočnom kine
Naplno si vychutnajte dokonalú a čistú audio-vizuálnu zábavu v úžasnom 3D obraze, 
ktorý sa vyrovná realite. Vychutnajte si živý a krištáľovo čistý obraz s detailným zvukom, 
ktoré prináša tento elegantný a fantastický prehrávač diskov Blu-ray značky Philips.

Uvidíte viac
• Spracovanie obrazu Qdeo™ pre filmy v ich najčistejšej forme
• Prehrávanie diskov 3D Blu-ray pre 3D zážitok vo Full HD priamo u vás doma
• Net TV na obľúbené online služby vrátane video obchodov*
• Pripojenie do siete DLNA umožňujúce vychutnávať si fotografie a videá z počítača
• S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení

Vypočujte si viac
• Konvertory TI DAC Burr-Brown pre reprodukciu zvuku vysokej kvality
• Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1
• Samostatný toroidný napájací zdroj pre čistý zvuk bez šumu

Zistite viac
• Vstavané rozhranie WiFi-n pre rýchlejšie a širšie bezdrôtové pripojenie
• Pevný 3 mm hliníkový plášť zabezpečí optimálny výkon
• Pripojenie EasyLink na ovládanie všetkých zariadení s rozhraním HDMI CEC pomocou jediného 

diaľkového ovládania



 Spracovanie obrazu Qdeo™

Qdeo™ je technológia na spracovanie obrazu, 
ktorá vytvára plynulý a prirodzený obraz. 
Väčšina druhov obrazu obsahuje šum a 
artefakty, ktoré sú pri sledovaní na TV 
s vysokým rozlíšením veľmi rušivé. 
Spracovanie technológiou Qdeo™ vytvára 
obraz, ktorý má nízky šum, zdokonalené farby, 
vyšší kontrast, jemné detaily a zlepšenú 
priestorovú hĺbku, čo vytvára plynulý, príjemný 
a podmanivý divácky zážitok. Technológia 
Qdeo™ navyše funguje pri všetkých druhoch 
zdrojov obrazu, vrátane diskov Blu-ray, DVD či 
dokonca internetového videa nízkej kvality.

Prehrávanie diskov 3D Blu-ray

Full HD 3D vytvára dojem hĺbky a tým vám 
priamo u vás doma poskytne realistický divácky 
zážitok ako v kine. Samostatné obrazy pre ľavé 
a pravé oko sú zaznamenané v plnej kvalite HD 
1920 x 1080 a striedavo sa prehrávajú na 
obrazovke vo vysokej rýchlosti. Keď sledujete 
tento obraz cez špeciálne okuliare, ktoré sú 
načasované tak, že otvárajú a zatvárajú ľavé a 
pravé šošovky synchronizovane so 
striedajúcimi sa snímkami, vytvára sa obraz 
v rozlíšení Full HD 3D.

Net TV s videom na požiadanie*

Využívajte množstvo online služieb vrátane 
videa na požiadanie. Vychutnajte si filmy, 
obrázky, internetovú zábavu a iný internetový 
obsah priamo na obrazovke svojho televízora 
kedykoľvek prostredníctvom prehrávača Blu-
ray diskov alebo domáceho kina od 
spoločnosti Philips. Teraz môžete mať prístup 
do vybraných online video obchodov* priamo 
na svojom televízore. Jednoducho si vyberte 
video na zapožičanie a vychutnajte si ho. 
Usporiadať filmový večer u vás doma ešte 
nikdy nebolo také jednoduché. *Dostupnosť sa 
môže líšiť v závislosti od krajiny. Pre viac 
informácií navštívte stránku www.philips.com/
blu-ray.

WiFi-n

Rozhranie WiFi-n, tiež označované ako IEEE 
802.11n, je novým štandardom v oblasti 
bezdrôtového pripojenia. Je vybavené 
množstvom nových prvkov, ktoré zvýšia 
kvalitu bezdrôtového pripojenia a prinášajú 
vyššiu rýchlosť a širší dosah v porovnaní s 
predchádzajúcimi štandardmi WiFi. WiFi-n 
zároveň poskytuje spätnú kompatibilitu, vďaka 
ktorej budete môcť tento prehrávač používať 

aj na prenos a prijímanie signálu zo smerovačov 
založených na starších štandardoch WiFi.

Pripojenie do siete DLNA

Pripojenie do siete DLNA umožňuje 
jednoduchý prístup k osobným fotografickým, 
hudobným alebo filmovým súborom vo vašom 
počítači alebo domácej sieti. Používa pripojenie 
k sieti Ethernet (LAN) s protokolom DLNA, 
ktorý zaistí bezproblémovú vzájomnú 
spoluprácu produktov s certifikáciou DLNA. 
Po pripojení vášho prehrávača diskov Blu-ray 
k domácej sieti budete mať prístup 
k informáciám zo všetkých zariadení 
s certifikátom DLNA. Otvorí sa vám brána do 
sveta zábavy jedným stlačením tlačidla 
s intuitívnym používateľským rozhraním, ktoré 
je určené na jednoduché prehliadanie.

S certifikátom DivX Plus HD

Formát DivX Plus HD ponúka najnovší pokrok 
v technológii DivX, ktorá vám umožní 
vychutnávať HD videá a filmy z Internetu 
priamo vo vašom HDTV alebo počítači. 
Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie 
obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom 
AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru 
MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce 
verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát 
DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom 
vysokom rozlíšení.
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Obraz/Displej
• Pokročilá technológia spracovania obrazu: 

Spracovanie obrazu Qdeo
• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Dokonalejšie zobrazenie: Vysoké rozlíšenie (720p, 

1080i, 1080p), Progresívne riadkovanie, 
Vzorkovanie videa, Komprimovanie pohybu 3/2 - 
2/2, Odstr. efektu prekladania prisp. pohybu, 
Adaptívne zdokonalenie kontrastu, Redukcia šumu, 
Vylepšenie farieb

• Pomer strán: 21:9, 16:9, 4:3
• D/A konvertor: 12 bitov/150 MHz

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 

2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-
RW, Video CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB 
jednotka Flash

• Formáty kompresie: DivX Plus™ HD, H.264, 
MPEG2, VC-1, AVCHD, MKV, WMV, XviD

• Režimy prehrávania disku: Štandardné prehrávanie, 
Pozastaviť, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, 
Pomaly dopredu, Pokračovať v prehrávaní od 
zastavenia, Preskočiť, Ponuka disku, Opakovať, A-
B opakovane, Zoom, Uhol

• Regionálny kód BD: B
• Regionálny kód DVD: 2

Zvuk
• Zvukový systém: DTS-HD Master Audio, Dolby 

True HD, Dolby Digital Plus, DTS
• Napájací zdroj pre zvuk: Samostatný lineárny 

napájací zdroj s toroidným transformátorom
• Odstup signálu od šumu: > 120 dB
• Dynamický rozsah (1 kHz): > 100 dB
• Celkové harmonické skreslenie: < 90 dB
• D/A konvertor: TI Burr-Brown 24 bitov/192 kHz 

pre každý samostatný kanál

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-

DVD, USB jednotka Flash
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, DTS, AAC, 

MP3, WMA, PCM

Prehrávanie digitálnych fotografií
• Prehrávané médiá: USB jednotka Flash, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Dokonalejšie zobrazenie: Rozlíšenie High 

Definition, Prezentácia s prehrávaním MP3, 
Prezentácia, Rotovanie, Zoom

Pripojiteľnosť
• Zadné pripojenia: HDMI výstup, Komponentný 

video výstup, Digitálny optický výstup, Digitálny 

koaxiálny výstup, Výstup kompozitného videa 
(CVBS), Analógový 7.1-kanálový zvukový výstup, 
Analógový audio Ľavý/Pravý výstup, Ethernet, 
Zásuvka na karty SD/SDHC

• Predné/bočné konektory: USB 2.0
• Sieťové pripojenia: 802.11 b/g/n, Vstavané WiFi
• Pripojenie do siete PC: S certifikátom DLNA 1.5

Dizajn
• Telo: Pevný 3 mm hliník
• Konektory: Pozlátené AV konektory

Vybavenie a vlastnosti
• Online služby: Služba Net TV
• Jednoduché používanie: Dotykové ovládacie 

tlačidlá
• EasyLink (HDMI-CEC): Prehrávanie jedným 

dotykom, Pohotovostný režim jedným dotykom
• Detský zámok: Rodičovská kontrola
• BD-Live (Profile 2.0): Interná pamäť 2 GB
• Aktualizovateľný firmware: Firmvér 

aktualizovateľný online, Firmvér aktualizovateľný 
cez USB

• Ponuka jazykov na obrazovke: Angličtina, 
Francúzština, Nemčina, Taliančina, Španielčina, 
Holandčina, Švédčina, Portugalčina, Dánčina, 
Fínčina, Grécky, Poľština, Turečtina, Nórčina, 
Čeština, Maďarčina, Rumunčina, Slovenčina

"Green" špecifikácie
• Bez PVC (okrem napájacieho kábla): áno
• Recyklovaný plast: áno
• Certifikát ekologického produktu: áno

Príslušenstvo
• Dodávané príslušenstvo: IFU/Návod na používanie, 

CD-R (používateľská príručka), Stručná príručka 
spustenia, Diaľkové ovládanie, Dve batérie AAA

• Manuál používateľa: Angličtina, Francúzština, 
Nemčina, Taliančina, Španielčina, Holandčina, 
Portugalčina, Dánsky/nórsky, Švédčina, Fínčina, 
Grécky, Poľština, Turečtina, Čeština, Maďarčina, 
Slovenčina

Príkon
• Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50/60 Hz
• Spotreba energie: 30 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 0,2 W

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

435 x 70 x 260 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 552 x 127 x 390 mm
• Hmotnosť výrobku: 4,2 kg
• Hmotnosť vrátane balenia: 6 kg
•
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