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DivX Ultra

BDP2800M2
Opdag Blu-ray

Det har aldrig været nemmere at se ægte HD-video end med den ultraslanke Philips Blu-
ray-afspiller. Oplev hi-fi Dolby TrueHD surround-lyd og DivX Ultra, som giver forbedret 
afspilning af DivX-video via USB.

Se mere
• Blu-ray-afspilning til skarpe billeder i full HD 1080p
• DivX Ultra-certificeret for forbedret afspilning af DivX-videoer
• 1080p ved 24 fps for biograflignende billeder
• DVD-video-opskalering til 1080p via HDMI giver HD-lignende billeder
• Subtitle Shift til bredskærmsformat, uden at noget af underteksten forsvinder

Hør mere
• Dolby Digital Plus giver hi-fi 7.1 surround-lyd

Fordyb dig mere
• BD-Live (profil 2.0) til online Blu-ray-bonusindhold
• Højhastigheds-USB 2.0 Link afspiller video/musik fra USB-flash-drev
• Få glæde af dine film og din musik på CD og DVD
• EasyLink til at betjene alle HDMI CEC-enheder vha. en enkelt fjernbetjening



 Subtitle Shift

Subtitle Shift er en forbedringsfunktion, der 
gør det muligt for brugerne manuelt at justere 
placeringen af en films undertekster på 
fjernsynet eller computerskærmen. Via 
fjernbetjeningen kan brugerne rykke 
underteksterne op og ned på skærmen. På 
skærme i bredformat, som f.eks. 21:9 Cinema 
og projektorer, bliver underteksterne af og til 
skåret fra. Hvis brugeren skal se dem klart, skal 
han ændre skærmens billedformat, hvorved 
formålet med skærmens bredformat går tabt. 
Med funktionen Subtitle Shift kan brugeren 
beholde det korrekte billedformat og samtidig 
give underteksterne den ideelle placering på 
skærmen.

Blu-ray-afspilning

Blu-ray-diske har kapacitet til at indeholde high 
definition-data og billeder i opløsningen 1920 x 
1080, som definerer ægte high definition. 
Scener kommer til live, mens detaljerne 
springer lige ud imod dig, bevægelser bliver 
glattere, og billeder bliver knivskarpe. Blu-ray 
leverer også ukomprimeret surround-lyd – så 
din lydoplevelse bliver utroligt ægte. Den høje 
lagerkapacitet på Blu-ray-diske muliggør 
desuden indbygning af en række interaktive 
muligheder. Problemfri navigering under 
afspilningen og andre spændende funktioner 
som f.eks. pop-up-menuer giver home 
entertainment helt nye dimensioner.

Dolby TrueHD

Dolby TrueHD leverer den fineste 7.1-kanals 
lydkvalitet fra dine Blu-ray-diske. Den gengivne 
lyd er stort set umulig at skelne fra 
studieoptagelsen, så du kommer til at høre det, 
skaberne af værket ønskede, at du skulle høre. 
Dolby TrueHD fuldender din high definition-
underholdningsoplevelse.

BD-Live (profil 2.0)

BD-Live udvider din high definition-verden 
endnu mere. Modtag opdateret indhold ved 
blot at slutte din Blu-ray-afspiller til internettet. 
Spændende nye ting som eksklusivt indhold, 
der kan downloades, live-begivenheder, live-
chats, spil og online-shopping venter dig. Rid 
med på high definition-bølgen med Blu-ray-
afspilning og BD-Live

1080p ved 24 fps

Tag den ægte biografoplevelse med hjem i 
dagligstuen med video med 24 billeder i 
sekundet (fps). Alle originalfilm optages ved 
denne billedhastighed, hvilket giver den 

enestående lyd- og billedeffekt. Philips' Blu-ray-
afspillere er udstyret, så du får 24 fps direkte 
fra Blu-ray-diske, så du får sensationelle 
biografagtige high-definition-billeder, der vil 
overvælde dig.

Højhastigheds-USB 2.0 Link

Universal Serial Bus eller USB er en 
protokolstandard, der praktisk anvendes til at 
forbinde PC'er, tilbehør og elektronisk udstyr. 
Højhastigheds-USB-enheder har en 
dataoverførselshastighed på op til 480 Mbps - i 
forhold til 12 Mbps på originale USB-enheder. 
Med højhastigheds-USB 2.0 Link skal du blot 
tilslutte din USB-enhed, vælge en film, musik 
eller foto og spille løs.

DivX Ultra-certificeret

Med DivX-understøttelse kan du se DivX-
kodede videoer hjemme i din dagligstue. 
Medieformatet DivX er en MPEG-4-baseret 
videokomprimeringsteknologi, der gør det 
muligt at gemme store filer, f.eks. film, trailere 
og musikvideoer på medier som CD-R/RW og 
skrivbare DVD-diske. DivX Ultra kombinerer 
DivX-afspilning med fantastiske funktioner 
som integrerede undertekster, flere 
lydsporssprog, flere lydspor og menuer i et 
praktisk filformat.
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Billede/display
• Billedformat: 21:9, 16:9, 4:3
• Billedforbedring: High-def (720p, 1080i, 1080p), 

Progressiv scanning, Video-upscaling
• D/A-konverter: 12 bit/148 MHz

Videoafspilning
• Afspilningsmedie: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 

2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/
DVD-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, 
USB-flash-drev, DivX

• Komprimeringsformater: H.264, MPEG-2, VC-1, 
DivX Ultra, XviD

• Afspilningstilstand: Standardafspilning, Pause, Søg 
fremad/tilbage, Langsomt fremad, Genoptag 
afspilning fra stop, Skip, Diskmenu, Gentagelse, A-
B-gentagelse, Zoom, Vinkel

• Videoforbedring: Deep Color, x.v. Color, Video-
upscaling, Progressiv scanning

• BD-områdekode: B
• DVD-region.: 2

Lyd
• Lydsystem: Dolby TrueHD, DTS 2.0 + digital 

udgang, DTS, Dolby Digital
• Signal/støjforhold: 105 dB
• Dynamisk frekvensområde (1 kHz): 95 dB
• Frekvenskurve: (20 kHz) ±0,5 dB (maks./min. 2-

kanals, DVD) Hz
• D/A-konverter: 24-bit, 192 kHz

Audio Playback
• Afspilningsmedie: CD, CD-R/RW, MP3 CD, MP3 

DVD, USB-flash-drev
• Komprimeringsformat: DTS, Dolby Digital, MP3, 

PCM

Afspilning af digitale fotos
• Afspilningsmedie: USB-flash-drev, CD-R/RW, 

DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-RW

• Billedkomprimeringsformat: JPEG
• Billedforbedring: High-Definition-opløsning, 

Diasshow, Rotér, Zoom, Diasshow med MP3-
afspilning

Tilslutningsmuligheder
• Tilslutninger på bagpanel: HDMI-udgang, Digital 

koaksial-udgang, Composite video-udgang (CVBS), 
Analog audio L/R ud, Ethernet

• Tilslutninger på forsiden/siden: USB 2.0

Komfort
• EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, 

Standby med et tryk
• Sprog for visning på skærm: Dansk, Tysk, Fransk, 

Hollandsk, Italiensk, Portugisisk, Spansk, Dansk, 
Finsk, Polsk, Svensk, Norsk, Tyrkisk, Tjekkisk, 
Russisk

• Børnebeskyttelse: Forældrestyring
• BD-Live (1 GB USB-hukommelse nødvendig)
• Firmwareopgradering: Firmwareopgradering via 

USB, Online-firmwareopgradering

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Brugervejledning, 

Produktregistreringskort, Fjernbetjening, 2 x AAA 
batterier

• Brugervejledning: Dansk, Tysk, Fransk, Hollandsk, 
Spansk, Italiensk, Portugisisk, Dansk/norsk, Finsk, 
Græsk, Polsk, Svensk, Tyrkisk, Russisk

Strøm
• Strømforsyning: 220-230 V, 50 Hz
• Strømforbrug: 18 W
• Standby-strømforbrug: 0,25 W

Mål
• Mål på emballage (B x H x D): 488 x 97 x 300 mm
• Vægt inkl. emballage: 2,8 kg
• Mål på produkt (B x H x D): 435 x 44 x 200 mm
• Produktvægt: 2,3 kg
•
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