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К
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с д
артина и звук съвсем като в киносалон
Qdeo Ultra HD видео обработка
топете се в пълното аудио-визуално забавление, което съперничи на реалността 
ревъзходната си 3D картина. Изпитайте яркия и кристално чист образ, съчетан 
етайлен и качествен звук, от изумителния Blu-ray DVD плейър Philips BDP9700.

Вижте повече
• Обработка на видеосигнал Qdeo™ за филми в най-чистата им форма
• Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
• Освободете съдържанието от устройството си, сертифицирано от Miracast™, на 
телевизора

• Подобрете своето Full HD съдържание в 4K Ultra HD разделителна способност

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

Забавлявате се повече
• EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено 
дистанционно

• Вграден WiFi-n за по-бърза и по-обхватна безжична производителност



 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.

ЦАП от TI Burr-Brown

TI Burr-Brown, марка, утвърдила се като 
синоним на високи работни показатели и 
качество, е специализирана в 
производството на Hi-Fi компоненти с 
качество на звука за меломани, като 
цифрово-аналогови преобразуватели 
(ЦАП). Philips се довери в избора си на ЦАП 
на TI Burr-Brown, които преобразуват 
цифровия аудио сигнал в аналогов, 
използвайки честота на семплиране 192 KHz 

с 24-битова разделителна способност. Така 
се взема повече информация от 
оригиналния аналогов звук, което води до 
много по-вярно възпроизвеждане.

Тороидално захранване

Тороидалното захранване представлява 
трансформатор на мощност с 
пръстеновидна сърцевина. Използването на 
отделен тороидален трансформатор и 
линейно захранване осигурява отделен 
стабилен източник на захранване, без 
шумове, само за аналоговите аудио сигнали. 
С този дизайн се избягват цифровите 
смущения, характерни за стандартния 
дизайн, при който цифровият видеосигнал 
и аналоговият аудиосигнал използват едно 
общо захранване. Резултатът е ясен звук с 
малко шумове.

Многоканално SACD

Готов за многоканални SACD. Този нов 
музикален формат ви осигурява 
възпроизвеждане на музика със 
свръхвисоко качество, 5.1-многоканален 
съраунд звук и пълна съвместимост напред и 
назад с компактдискове.

Сертифициран за DivX Plus HD

DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD 
плейър предлага последните новости в 
технологията DivX, за да ви даде 
възможност да гледате видеоклипове и 
филми с висока детайлност от интернет 
директно на Philips HDTV или на компютър. 
DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане 
на DivX Plus съдържание (H.264 видео с 
висока детайлност и висококачествено 
AAC аудио в MKV файлов контейнер), като 
в същото време поддържа и предишни 
версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus 
HD за цифрово видео с истинска висока 
детайлност.

EasyLink

EasyLink ви позволява да управлявате 
няколко устройства, например DVD 
плейъри, Blu-ray плейъри, тонколона 
SoundBar, система за домашно кино и 
телевизори и др. с едно дистанционно 
управление. Използва стандартния 
протокол HDMI CEC за споделяне на 
функции между устройствата чрез HDMI 
кабела. С едно натискане на бутон можете 
да управлявате едновременно всички 
свързани устройства с възможности за 
HDMI CEC. Функциите като готовност и 
възпроизвеждане сега може да се 
изпълняват с удивителна лекота.
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• PC мрежова връзка: DLNA 1.5 подобрение според съдържанието, Динамично 
Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: 2 бр. батерии тип AAA, 

CD-R (Ръководство за потребителя), Захранващ 
кабел, Карта за регистриране на продукта, 
Ръководство за бърз старт, Дистанционно 
управление, Ръководство за потребителя

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: AAC (многоканално), 

DTS, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA, 
WMA9Pro

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат на компресиране: GIF, JPEG, JPEG HD, 

JPEG Progressive, PNG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, Мащаб

Възпроизвеждане на видео
• BD регионален код: B
• DVD регионален код: 2
• Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, 

H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (AVC), VC-1, 
WMV, WMV 9, XviD

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Меню на диска, Пауза, 
Повторение, Подновяване след стоп, Търсене 
напред/назад, Пропускане, Бавно напред, 
Стандартно възпроизвеждане, Мащаб

• Подобрение за видео: Прогресивно сканиране, 
Премащабиране на видео, Deep Color

Файлов формат
• Аудио: aac, mka, mp3, wma
• Картина: GIF, JPEG, JPG
• Видео: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, 

wmv

Оптични носители за 
възпроизвеждане
• Дискове за възпроизвеждане: AVCHD, BD, BD 

R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD 
+R/+RW, DVD -R/-RW, SACD (DSD изход, 
достъпен само чрез HDMI изхода (AV 
RECEIVER)), SVCD, VCD

Възможности за свързване
• Мрежови връзки: 802.11 b/g/n, Вграден WiFi

• Задни конектори: Аналогов изход за 7.1-
канален звук, Аналогов изход за звук ляв/десен, 
Съединители за тонколони тип чинч, Изход за 
композитно видео (CVBS), Цифров коаксиален 
изход, Цифров оптичен изход, DSD изход (чрез 
HDMI изхода), Ethernet, HDMI изход 1, HDMI 
изход 2, USB 2.0

• Предни изводи за свързване: USB 2.0
• MyRemote App: SimplyShare

Комфорт
• BD-Live (Profile 2.0)
• Защита за деца: Родителски контрол
• Лесна употреба: Сензорни бутони за 
управление

• EasyLink (HDMI-CEC): поддръжка на субтитри 
за формат 21:9, Изпълнение с едно докосване, 
Режим на готовност с едно докосване, 
Дистанционно управление - команди през 
домашната мрежа

• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на 
фърмуер онлайн

• Езици на екранното меню: Чешки, Датски, 
Холандски, Английски, Фински, Френски, 
Немски, Гръцки, Унгарски, Италиански, 
Норвежки, Полски, Португалски, Румънски, 
Словашки, испански, Шведски, Турски

Размери
• Продукт (Ш x В x Д): 435 x 90 x 268 мм
• Тегло на изделието: 3,98 кг
• Опаковка (Ш x В x Д): 520 x 362 x 155 мм
• Тегло вкл. опаковката: 5,158 кг

Дизайн
• Тяло: Монолитен 3-милиметров алуминий
• Конектори: Позлатени AV съединители

Картина/дисплей
• Съотношение на размерите на картината: 4:3, 

16:9, 21:9
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12-битов / 

150 MHz
• Подобрение на картината: Забавяне на 
движението 3/2-2/2, Автоматично побиране на 
екрана, Адаптивно подобрение на контраста, 
Подобряване на цветовете, Адаптивно 
подобрение на контраста, Висока детайлност 
(720p, 1080i, 1080p), Адаптивно плавно 
движение, Шумопотискане, Прогресивно 
сканиране, Quad HD (3840 x 2160), 
Премащабиране на видео, 2D-3D конвертиране

• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Авангардна технология за обработка на видео 
сигнала: Обработка на видеосигнал Qdeo

Захранване
• Потребявана електроенергия: 20 W
• Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 0,2 W

Звук
• Аудио захранване: Отделно линейно 
захранване с тороидален трансформатор

• Цифрово-аналогов преобразувател: TI Burr-
Brown 24 бита/192 KHz за всеки отделен канал

• Динамичен обхват (1 kHz): > 100 dB
• Съотношение сигнал/шум: > 120 dB
• Подобрение на звука: Нощен режим
• Звукова система: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS цифров обемен звук, 
DTS-HD аудио с висока детайлност, DTS-HD 
Master Audio

• Общо хармонични изкривявания: < 90 dB
•
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