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 procesare video Qdeo Ultra HD
saţi-vă captivat de un divertisment audio-vizual pur şi complet, care rivalizează cu 
alitatea în spectaculosul 3D. Bucuraţi-vă de imagini vii, de o claritate de cristal şi de o 
litate detaliată a sunetului cu acest uimitor player Blu-ray DVD Philips BDP9700.

Vedeţi mai mult
• Procesare video Qdeo™ pentru filme în cea mai pură formă
• DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiţie
• Etalaţi-vă conţinutul dispozitivului certificat Miracast™ pe televizor
• Convertiţi conţinutul Full HD în rezoluţie 4K Ultra HD

Auziţi mai mult
• Convertoare DAC TI Burr-Brown pentru o reproducere extrem de detaliată a sunetului
• Sursă de alimentare toroidală separată pentru sunet curat, fără zgomot
• SACD multicanal, pentru o experienţă audio totală
• Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1

Implicaţi-vă mai mult
• EasyLink pentru a controla toate dispozitivele HDMI CEC printr-o singură telecomandă
• WiFi-n încorporat pentru performanţă wireless mai rapidă, mai largă



 Procesare video Qdeo™

Tehnologia de procesare video Qdeo™ 
produce materiale video naturale și cu un 
sunet liniștitor. Majoritatea tipurilor de 
materiale video au zgomot și artefacte care 
distrag atenţia la vizionarea pe un televizor de 
înaltă definiţie. Procesarea Qdeo™ produce o 
imagine cu zgomot redus, culori îmbunătăţite, 
contrast superior, detalii fine și o senzaţie 
sporită de adâncime, rezultând o experienţă de 
vizionare liniștită, agreabilă și captivantă. Mai 
mult, tehnologia Qdeo™ funcţionează cu toate 
tipurile de surse video, inclusiv Blu-ray, DVD și 
chiar clipuri video de calitate scăzută de pe 
Internet.

Convertoare DAC TI Burr-Brown

TI Burr-Brown reprezintă o marcă foarte 
cunoscută, sinonimă cu performanţe și calitate 
ridicate și este specializată în producerea de 
componente Hi-Fi de calitate excepţională, 
precum convertoare digital-analogice (DAC). 
Philips are încredere și alege convertoarele TI 
Burr-Brown, care convertesc semnalele audio 
digitale în semnale audio analogice, utilizând 
rata de eșantionare de192KHz cu rezoluţie de 
24 de biţi. Așdar se captează mai multe 
informaţii din formatul semnalului analogic 
iniţial, rezultatul fiind reproducerea mai fidelă a 
sunetelor.

Sursă de alimentare toroidală

Sursa de alimentare toroidală este un 
transformator de alimentare cu miez în formă 
de inel. Utilizaţi un transformator toroidal 
separat și o sursă de alimentare liniară pentru 
a vă asigura că există o sursă de alimentare 
stabilă și silenţioasă dedicată semnalelor audio 
analogice. Acest design poate evita orice 
cuplare digitală zgomotoasă în comparaţie cu 
designul obișnuit în care atât semnalul video 
digital, cât și semnalul audio analogic partajează 
aceeași sursă de alimentare. Rezultatul este un 
sunet curat, cu foarte puţin zgomot.

SACD multicanal

Permite redarea SACD multicanal. Acest nou 
standard de stocare a muzicii oferă o fidelitate 
extrem de ridicată, sunet multi-canal 5.1 și 
compatibilitate totală cu standardul CD.

DivX Plus HD certificat

DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări 
în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă 
bucuraţi de clipuri video HD și de filme de pe 
Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau 

pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de 
conţinut DivX Plus (video H.264 HD cu audio 
AAC într-un container de fișier MKV), 
acceptând de asemenea versiuni anterioare 
video DivX până la 1080p. DivX Plus HD 
pentru semnal video digital HD adevărat.

EasyLink

EasyLink îţi permite să controlezi mai multe 
dispozitive precum DVD playerele, playerele 
Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home 
theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei 
singure telecomenzi. Utilizează protocolul 
standard HDMI CEC pentru a partaja 
funcţionalitatea între dispozitive prin 
intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui 
buton, poţi utiliza simultan toate 
echipamentele tale activate și conectate la 
HDMI CEC. Funcţiile ca standby și redare se 
pot efectua acum extrem de ușor.

WiFi-n

WiFi-n, cunoscut și ca IEEE 802.11n, este noul 
standard de reţea wireless. Acesta include 
multe opţiuni noi pentru a îmbunătăţi calitatea 
legăturii wireless, oferind viteză mai rapidă și o 
gamă mai largă în comparaţie cu standardele 
WiFi anterioare. WiFi-n dispune, de asemenea, 
de compatibilitate retroactivă, ceea ce 
înseamnă că acest player poate transmite și 
recepţiona date de la routere care 
funcţionează cu standardele WiFi anterioare.
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Cinch, Ieșire video compozită (CVBS), Ieșire 
Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, CD-R (manual de 

utilizare), Cablu de alimentare, Card de 
înregistrare a produsului, Ghid de iniţiere rapidă, 
Telecomandă, Manual de utilizare

Redare audio
• Format compresie: AAC (multicanale), DTS, 

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

Redare imagine statică
• Format compresie: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG 

progresiv, PNG
• Caracteristici superioare ale imaginii: Rotire, 

Redare diapozitive cu muzică, Zoom

Redare video
• Cod regiune BD: B
• Cod regiune DVD: 2
• Formate de comprimare: DivX Plus™ HD, H.264, 

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

• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu 
disc, Pauză, Repetare, Reluare redare de la oprire, 
Căutare înainte/înapoi, Salt, Derul. lentă înainte, 
Standard Play, Zoom

• Caracteristici superioare video: Scanare 
progresivă, Upscaling video, Deep Color

Format fișier
• Audio: aac, mka, MP3, wma
• Imagine: GIF, JPEG, JPG
• Video: avi, divX, m2ts, mkv, .mov, mp4, mpeg, mpg, 

wmv

Suport media de redare optică
• Discuri care pot fi redate: AVCHD, BD, BD R/BD 

RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/
+RW, DVD -R/-RW, SACD (ieșire DSD 
disponibilă numai prin ieșire HDMI (receptor AV)), 
SVCD, VCD

Conectivitate
• Conectări la reţea: 802.11 b/g/n, WiFi integrat
• PC network link: DLNA 1.5
• Conexiuni spate: Ieșire audio analogică 7.1 canale, 

Ieșire audio analogică S/D, Conectori boxe tip 

coaxială digitală, Ieșire optică digitală, Ieșire DSD 
(numai prin ieșire HDMI), Ethernet, Ieșire HDMI 1, 
Ieșire HDMI 2, USB 2.0

• Conectori frontali: USB 2.0
• Aplicaţia MyRemote: SimplyShare

Confort
• BD-Live (Profil 2.0)
• Protecţie copii: Restricţionare acces minori
• Ușurinţă în utilizare: Butoane pentru control tactil
• EasyLink (HDMI-CEC): Suport de subtitrare 

format 21:9, Redare la o singură atingere, Mod 
standby la o singură atingere, Telecomandă-
Trecere

• Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil 
prin USB, Actualizare firmware online

• Limbi OSD: Cehă, Daneză, Olandeză, Engleză, 
Finlandeză, Franceză, Germană, Greacă, Maghiară, 
Italiană, Norvegiană, Poloneză, Portugheză, 
Română, Slovacă, Spaniolă, Suedeză, Turcă

Dimensiuni
• Produs (l x Î x A): 435 x 90 x 268 mm
• Greutate produs: 3,98 kg
• Ambalaj (l x Î x A): 520 x 362 x 155 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,158 kg

Design
• Corp: Metalic din aluminiu rezistent, de 3 mm
• Conector: Conectori AV placaţi cu aur

Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 4:3, 16:9, 21:9
• Convertor D/A: 12 biţi / 150 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Escamotare 

mișcare 3/2 - 2/2, Ecran cu încadrare automată, 
Îmbunătăţire adaptivă a contrastului, Caracteristici 
superioare culoare, Îmbunătăţire adaptivă a 
conţinutului, Îmbunătăţire dinamică a contrastului, 
Înaltă definiţie (720p, 1080i, 1080p), De-interlacing 
pt. cadre în mișcare, Reducerea zgomotului, 
Scanare progresivă, Quad HD (3840 x 2160), 
Upscaling video, Conversie 2D în 3D

• Blu-ray 3D: Full HD 1080p
• Procesare video avansată: Procesare video Qdeo

Alimentare
• Consum de energie: 20 W
• Sursă de alimentare: 220-240 V, 50/60 Hz
• Consum în standby: < 0,2 W

Sunet
• Sursă de alimentare audio: Sursă de alimentare 

lineară separată cu transformator toroidal
• Convertor D/A: TI Burr-Brown pe 24 biţi/192 KHz 

pentru fiecare canal individual
• Interval dinamic (1 kHz): > 100 dB
• Coeficient semnal/zgomot: > 120 dB
• Caracteristici superioare sunet: Mod Noapte
• Sistem audio: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 

PLUS, Dolby True HD, DTS Digital Surround, 
Audio de rezoluţie înaltă DTS-HD, DTS-HD 
Master Audio Essential

• Distorsionare armonică totală: < 90 dB
•
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