
 

 

Philips Fidelio
Blu-ray lemezlejátszó

Qdeo
4K Ultra HD felskálázás
TI Burr-Brown D/A átalakítók
Miracast™
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alódi mozihatású kép és hang
deo Ultra HD videofeldolgozással
rüljön el maradéktalanul a hamisítatlan és teljes audiovizuális szórakozásban, ahol a káprázatos 
 a valósággal vetekszik. Tapasztalja meg a tetszetős és lenyűgöző Philips BDP9700 Blu-ray/DVD 
tszó élénk és kristálytiszta képét, amelyhez méltó a részletgazdag hangzás.

Lásson többet
• Qdeo™ videofeldolgozás a lehető legtisztább filmek érdekében
• DivX Plus HD tanúsítvány nagy felbontású DivX lejátszáshoz
• Engedje megjelenni a Miracast™-tanúsítványú eszköz tartalmát a TV-készüléken
• Skálázza fel Full HD tartalmait 4K Ultra HD felbontásra

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

Szórakozzon többet
• EasyLink a HDMI CEC eszközök egyetlen távvezérlővel történő vezérléséhez
• Beépített Wi-Fi-n a gyorsabb és hatékonyabb vezeték nélküli teljesítményhez



 Qdeo™ videofeldolgozás

A Qdeo™ videofeldolgozási technológia 
nyugodt és természetes videoélményt nyújt. A 
legtöbb videotípus 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.

TI Burr-Brown D/A átalakítók

Az audiofil szintű Hi-Fi összetevők, például 
digitális-analóg átalakítók gyártására 
szakosodott, jól ismert TI Burr-Brown márka 
egyet jelent a kiváló teljesítménnyel és 
minőséggel. A Philips bízik a TI Burr-Brown 
átalakítóiban, melyek a digitális audiojeleket 
192 kHz-es mintavételezési frekvenciát és 24-
bites felbontást használó analóg audiojelekké 
alakítják. Ezáltal az eredeti analóg 
hanghullámformából több információ kerül 
rögzítésre, ami lényegesen gazdagabb 
hangteljesítményt biztosít.

Toroidos tápellátás

A toroidos tápellátást gyűrű alakú vasmagos 
transzformátor biztosítja. Külön toroidos 
transzformátor és egy lineáris tápegység 
alkalmazásával biztosítható a stabil és 
zajmentes áramforrás kifejezetten analóg 
jelekhez. Ezzel elkerülhető a hagyományos 
kialakításnál tapasztalható digitális zaj, amikor a 
digitális video- és analóg audiojel ugyanazon a 
tápegységen osztozik. Az eredmény: tiszta 
hang, kis zaj.

Többcsatornás SACD

Többcsatornás SACD-re felkészítve. Ez az új 
formátum ultra jó hangminőséget tesz 
lehetővé, 5.1-es többcsatornás hangot, és a 
CD-vel teljes kompatibilitást tesz lehetővé, 
előre és visszafelé.

DivX Plus HD tanúsítvány

A Blu-ray lejátszó és/vagy DVD lejátszó DivX 
Plus HD funkciójának, azaz a legújabb DivX 
technológiának köszönhetően a nagy 

felbontású 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 nagy felbontású digitális videóért.

EasyLink

Az EasyLinknek köszönhetően több 
készüléket, pl. DVD lejátszókat, Blu-ray 
lejátszókat, soundbar hangsugárzót, házimozit, 
TV-ket stb. vezérelhet egyetlen távvezérlővel. 
Az iparági szabvány HDMI CEC protokollal 
osztja meg a működést a készülékek között a 
HDMI kábelen keresztül. Egy gombnyomással 
egyszerre vezérelheti összes csatlakoztatott 
HDMI CEC berendezését. A készenlét és a 
lejátszás funkció például tökéletes 
könnyedséggel használható.

Wi-Fi-n

A Wi-Fi 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 
Wi-Fi szabványokhoz képest. A Wi-Fi n 
visszafelé kompatibilis, azaz ez a lejátszó képes 
régebbi Wi-Fi szabványok szerint működő 
routerekre jelet küldeni és onnan fogadni.
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csatorna, Analóg bal/jobb audiokimenet, Cinch • Energiafogyasztás: 20 W
Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, CD-R 

(Felhasználói kézikönyv), Hálózati tápkábel, 
Termékregisztrációs kártya, Gyors üzembe 
helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói 
kézikönyv

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: AAC (többcsatornás), DTS, 

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

Állókép lejátszása
• Tömörítési formátum: GIF, JPEG, JPEG HD, 

Progresszív JPEG, PNG
• Képjavítás: Elforgatás, Diabemutató 

zenelejátszással, Nagyítás

Videolejátszás
• BD régiókód: B
• DVD régiókód: 2
• Tömörítési formátumok: DivX Plus™ HD, H.264, 

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

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Kameraállás, 
Lemezmenü, Szünet, Ismétlés, Lejátszás folytatása a 
leállítás helyétől, Keresés előre/visszafelé, 
Léptetés, Lassítás előre, Normál lejátszás, Nagyítás

• Videó javítása: Progresszív pásztázás, Video-
felkonvertálás, Deep Color

Fájlformátum
• Hang: aac, mka, mp3, wma
• Kép: GIF, JPEG, JPG
• Videó: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, 

wmv

Optikai adathordozó lejátszása
• Lejátszható lemezek: AVCHD, BD, BD R/BD RE, 

CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SACD (DSD kimenet a 
HDMI kimeneten (AV RECEIVER) keresztül érhető 
csak el), SVCD, VCD

Csatlakoztathatóság
• Hálózati csatlakozás: 802.11 b/g/n, Beépített Wi-Fi
• PC hálózati kapcsolat: DLNA 1.5
• Hátoldali csatlakozók: Analóg audió 7.1 kimeneti 

(koaxiális) típusú hangsugárzó-csatlakozó, 
Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális koaxiális 
kimenet, Digitális optikai kimenet, DSD kimenet 
(HDMI kimeneten keresztül), Ethernet, 1. HDMI 
kimenet, 2. HDMI kimenet, USB 2.0

• Előlapi csatlakozók: USB 2.0
• MyRemote alkalmazás: SimplyShare

Kényelem
• BD-Live (2.0 profil)
• Gyermekvédelem: Szülői felügyelet
• Egyszerű használat: Érintésvezérelt gombok
• EasyLink (HDMI-CEC): 21:9 formátumú felirat 

támogatása, Lejátszás egy gombnyomásra, 
Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, 
Távvezérlő-áthurkolás

• Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető 
firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

• Képernyőn megjelenő nyelvek: cseh, dán, holland, 
angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, 
norvég, lengyel, portugál, román, szlovák, spanyol, 
svéd, török

Méretek
• Termék (Sz x Ma x Mé): 435 x 90 x 268 mm
• Termék tömege: 3,98 kg
• Csomagolás (sz x ma x mé): 520 x 362 x 155 mm
• Tömeg, a csomagolással együtt: 5,158 kg

Formatervezés
• Test: 3 mm-es merev alumínium
• Csatlakozók: Arannyal bevont AV csatlakozók

Kép/Kijelző
• Képformátum: 4:3, 16:9, 21:9
• D/A átalakító: 12 bit / 150 MHz
• Képjavítás: 3/2 - 2/2 mozgáslebontás, Automatikus 

képernyőmérethez igazítás, Adaptív 
kontrasztjavítás, Színkiemelés, Tartalomhoz 
igazodó képjavítás, Dinamikus kontrasztjavítás, 
Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), 
Mozgásadaptív de-interlacing, Zajcsökkentés, 
Progresszív pásztázás, Quad HD (3840 x 2160), 
Video-felkonvertálás, 2D - 3D átalakítás

• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Fejlett videofeldolgozás: Qdeo videofeldolgozás

Tápellátás
• Tápellátás: 220–240 V, 50/60 Hz
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,2 W

Hangzás
• Audió tápellátás: Különálló lineáris tápellátás 

toroid transzformátorral
• D/A átalakító: TI Burr-Brown 24 bit/192 kHz 

minden egyes csatornához
• Dinamikatartomány (1 kHz-en): > 100 dB
• Jel-zaj viszony: > 120 dB
• Hangzásjavítás: Éjszakai mód
• Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-
HD High Resolution Audio, DTS-HD Master 
Audio

• Teljes harmonikus torzítás: < 90 dB
•
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