
 

 

Philips
Predvajalnik Blu-ray

BDP7500BL
Zasnova in učinkovitost 

v čistih linijah
Prepustite se popolnemu užitku na vseh področjih s predvajalnikom BDP7500. Izdelan je iz 
pravega aluminija, kar zagotavlja optimalno zvočno in video doživetje, saj v filme ter glasbo 
vdahne novo življenje. Naj vas osupnejo prefinjeni upravljalniki na dotik za nemotene užitke.

Oglejte si več
• Premik podnapisov za široki zaslon brez manjkajočih podnapisov
• Predvajalnik Blu-ray za ostre slike v polni visoki ločljivosti 1080p
• 1080p pri 24 sličic na sekundo za slike kinematografske kakovosti
• DivX Ultra za izboljšano predvajanje predstavnostnih datotek DivX
• Višanje ločljivosti DVD-videa na 1080p prek povezave HDMI za slike v skoraj visoki ločljivosti

Slišite več
• Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

Doživite več
• BD-Live (profil 2.0) za predvajanje dodatne spletne vsebine s plošč Blu-ray
• Hitra povezava USB 2.0 za predvajanje videoposnetkov/glasbe s pogona USB z bliskovnim 

pomnilnikom
• Na dotik občutljive tipke za zanesljiv in preprost dostop
• Uživajte v filmih in glasbi na CD-jih in DVD-jih
• EasyLink za upravljanje vseh naprav HDMI CEC z enim daljinskim upravljalnikom



 Premik podnapisov

Premik podnapisov je funkcija izboljšave, ki 
omogoča uporabnikom ročno nastavitev 
postavitve podnapisov filma na televizorju ali 
zaslonu računalnika. Z daljinskim 
upravljalnikom lahko uporabniki premikajo 
podnapise gor in dol na zaslonu. Na širokih 
zaslonih, kot sta Cinema 21:9 in projektorji, so 
podnapisi včasih odrezani. Za jasen prikaz 
mora uporabnik spremeniti razmerje med 
višino in širino zaslona, kar izniči namen 
širokega zaslona. Funkcija premika podnapisov 
omogoča ohranitev ustreznega razmerja med 
višino in širino zaslona ter idealno postavitev 
podnapisov na zaslonu.

Predvajanje plošč Blu-ray
Plošče Blu-ray vsebujejo podatke v visoki 
ločljivosti in slike v polni visoki ločljivosti 1920 
x 1080. Prizori so izredno realistični in 
podrobni, gibanje tekoče, slike pa kristalno 
čiste. Blu-ray omogoča predvajanje 
nestisnjenega prostorskega zvoka, ki je 
neverjetno realističen. Ker je zmogljivost plošč 
Blu-ray izjemno visoka, lahko vključujejo tudi 
številne interaktivne možnosti. Nemoteno 
krmarjenje med predvajanjem in druge 
zanimive funkcije, kot so pojavni meniji, 
odpirajo povsem nove možnosti na področju 
domačega razvedrila.

Dolby TrueHD in DTS-HD MA

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD 
ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s 
plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim 
zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, 
zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili 
ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby 
TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki 
ločljivosti.

BD-Live (profil 2.0)

BD-Live nudi dodatne možnosti razvedrila v 
visoki ločljivosti. Predvajalnik Blu-ray povežite 
z internetom za prenos najnovejše vsebine. 
Zagotovite si dostop do številnih ekskluzivnih 
vsebin, kot so vsebina za prenos, dogodki in 
klepeti v živo, igre in spletno nakupovanje. S 
predvajalnikom Blu-ray in funkcijo BD-Live se 
podajte v svet visoke ločljivosti

1080p pri 24 sličic na sekundo

Video s 24 sličicami na sekundo pripelje pravo 
kinematografsko doživetje kar v vašo dnevno 

sobo. Vsi izvirni filmi so posneti s to hitrostjo 
sličic, kar zagotavlja edinstveno vzdušje in 
obliko slike. Predvajalniki Philips Blu-ray so 
zasnovani tako, da vam prinašajo 24 sličic na 
sekundo neposredno s plošč Blu-ray – in vam 
zagotavljajo izjemne kinematografske slike v 
visoki ločljivosti, ki vas bodo povsem prevzele.

Višanje ločljivosti DVD-videa

Višanje ločljivosti prek povezave HDMI na 
1080p prinaša kristalno čiste slike. DVD-filme 
standardne ločljivosti si zdaj lahko ogledate v 
visoki ločljivosti, ki zagotavlja bolj realistično 
sliko z več podrobnostmi. Progresivni izris (ki 
ga predstavlja "p" v "1080p") odpravlja vrstično 
strukturo, ki prevladuje na televizijskih 
zaslonih, kar še dodatno izostri slike. Poleg 
tega kabel HDMI vzpostavlja neposredno 
digitalno povezavo, ki lahko prenaša 
nestisnjeno digitalno sliko visoke ločljivosti in 
digitalni večkanalni zvok brez pretvorbe v 
analogno obliko – za zvok in sliko popolne 
kakovosti, brez vsakršnih šumov.

DivX Ultra

Format DivX Ultra združuje predvajanje DivX 
z izjemnimi funkcijami, kot so integrirani 
podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka, več 
zapisov in menijev, v enem priročnem 
datotečnem formatu.
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Slika/zaslon
• Razmerje stranic: 21:9, 16:9, 4:3
• Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 

1080p), Višanje ločljivosti videa, Progresivni izris
• Pretvornik D/A: 12-bitni/150 MHz

Predvajanje videa
• Predvajanje medijev: BD Video, BD-R/RE 2.0, 

DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DivX, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, pogon USB 
z bliskovnim pomnilnikom

• Formati stiskanja: H.264, VC-1, MPEG2, DivX 
Ultra, AVCHD, WMV, XviD

• Načini predvajanja plošč: Standardno predvajanje, 
Premor, Iskanje naprej/nazaj, Počasi naprej, 
Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Preskoči, 
Meni plošče, Ponovitev, Ponovitev A–B, Povečava, 
Kot

• Izboljšave videa: Deep Color, x.v. Color, Višanje 
ločljivosti videa, Progresivni izris

• Regijska koda BD-ja: B
• DVD-regija.: 2

Zvok
• Glasbeni sistem: DTS-HD Master Audio Essential, 

Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby 
Digital

• Razmerje signal/šum: 105 dB
• Dinamični razpon (1 kHz): 100 dB
• Frekvenčni odziv: 100 Hz
• Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz

Predvajanje zvočnih posnetkov
• Predvajanje medijev: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 

MP3-DVD, pogon USB z bliskovnim pomnilnikom
• Format stiskanja: DTS, Dolby Digital, MP3, WMA, 

PCM

Predvajanje digitalnih fotografij
• Predvajanje medijev: pogon USB z bliskovnim 

pomnilnikom, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/
RW

• Format stiskanja slik: JPEG
• Izboljšava slike: Visoka ločljivost, Diaprojekcija, 

Vrtenje, Povečava

Povezljivost
• Priključki na zadnji strani: Izhod HDMI, 

komponentni video izhod, Digitalni optični izhod, 
Digitalni koaksialni izhod, 7.1-kanalni analogni 
zvočni izhod, izhod za kompozitni video (CVBS), 
Analogni zvočni izhod L/D, Ethernet

• Sprednji/stranski priključki: USB 2.0

Priročnost
• Enostavna uporaba: Upravljalne tipke na dotik
• EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim 

dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom
• Otroška zaščita: Starševski nadzor
• Jeziki prikaza na zaslonu: Angleščina, Nemščina, 

Francoščina, Nizozemščina, Italijanščina, 
Portugalščina, Španščina, Danščina, Finščina, 
Poljščina, Švedščina, Turščina, Norveščina

• BD-Live (1 GB notranjega pomnilnika)

Pribor
• Priložena dodatna oprema: kabel HDMI, Zvočni/

video kabel, Uporabniški priročnik, daljinski 
upravljalnik, vodnik za hiter začetek, registracijska 
kartica izdelka, CD-R (uporabniški priročnik), 2 
bateriji AAA

• Uporabniški priročnik: Angleščina, Francoščina, 
Nemščina, Španščina, Nizozemščina, Italijanščina, 
Portugalščina, Danščina/norveščina, Švedščina, 
Finščina, Poljščina, Turščina, Grščina, Ruščina

Napajanje
• Poraba energije: 22 W
• Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
• Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,25 W

Dimenzije
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

509 x 118 x 285 mm
• Teža vključno z embalažo: 3,60 kg
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 

435 x 55,7 x 245 mm
• Teža izdelka: 2,85 kg
•
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