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Breng 3D-films tot leven met de nieuwe 3D-blu-rayspelers van Philips 
 
Berlijn (Duitsland) – Met het nieuwe Philips portfolio 2010 van 3D-producten beleef je 
de overweldigende bioscoop-ervaring gewoon thuis. Blu-ray is de beste keuze als het 
gaat om het afspelen van 3D-films thuis in Full HD-kwaliteit. De blu-rayspelers van 
Philips zetten hoogstaande prestaties neer dankzij de geperfectioneerde 3D-technologie 
en tal van functies die je thuisbeleving optimaliseren. 
 

Het nieuwe topmodel, de 9000 
series 3D-blu-rayspeler, hee
robuuste aluminium behuizing van 3 
mm dik en biedt een ongeëvenaarde 
kwaliteit met ongelooflijke 
levensechte video- en 
audioprestaties in 3D. Deze speler is 
bovendien uitgerust met 
personaliseerbare Qdeo

ft een 

i 
videoverwerkingstechnologieën om 
de fijnste en meest natuurlijke 
beelden voort te brengen, met een 
betere diepte-indruk die je meevoert 
naar het hart van de actie. De beste 
TI Burr-Brown digitaal-analoog 

omzetters brengen een rijke, realistische klank voort via de 7.1 kanalen en vullen de  
ruimte met een surroundgeluid vol detail bij al je favoriete films. En omdat dit het 
topmodel is, biedt het ook alle andere geavanceerde functies die in de rest van het 
portfolio te vinden zijn. 
 
Ook nieuw is de 8000 series blu-rayspeler die een rijk entertainmentpakket biedt in een 
verfijnd slot-loading design, met focus op Net TV en  zijn online videowinkels, en 
ingebouwde WiFi-n voor een supermakkelijke internetverbinding. Met meer dan 150 
online diensten biedt het de ruimst mogelijke keuze aan films en tv-uitzendingen om van 
te genieten vanuit je luie stoel. De speler ondersteunt ook 3D blu-ray, net als de nieuwe 
7000 series speler die eerder dit jaar uitkwam. 
 
Met deze twee nieuwe modellen in zijn portfolio van blu-rayproducten, biedt Philips nu 
een ruim assortiment van 3D blu-rayspelers. Alle bieden ze een onvergetelijke 3D-
ervaring, met hoogstaande prestaties, een fraai design en vooruitstrevende 
technologieën om je huiskamer om te toveren tot de ultieme entertainmentplek.  
 
Films komen tot leven dankzij Philips CinemaPerfect HD, een reeks van 
beeldoptimalisatie technologieën die berusten op de jarenlange kennis en technische 
deskundigheid van Philips. 
 



Om echt te genieten van alle effecten van een goeie film, wil je uiteraard ook een 
fantastische klank. Daarom biedt Philips Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio, die 
garant staan voor een verbluffende HD 7.1 surroundklank. Philips biedt op zijn nieuwe 
blu-rayspelers ook als eerste merk ter wereld de functie DivXPlus™, de nieuwe HD Divx 
norm.  
 
De meeste modellen in het portfolio bieden een reeks van gebruiksvriendelijke 
connectiviteitsfuncties, waaronder WiFi en DNLA Network Link, om je collectie films en 
foto's rechtstreeks op je televisie af te beelden.  
 
De Full HD 3D blu-rayspelers uit het 2010 portfolio van Philips, met hun hoogstaande 
prestaties, naadloos design en moeiteloze connectiviteit, bieden je een reeks opties om 
thuis datzelfde meeslepende gevoel van de bioscoop te beleven en helemaal op te gaan 
in de film. 
 

 Philips 9000 series  
blu-rayspeler (BDP9600 

Philips 8000 series  
blu-rayspeler (BDP8000 

Philips 7000 series  
blu-rayspeler 
(BDP7500MkII 

Waarom deze kopen? 
Ik wil de beste kwaliteit én 
tegelijk genieten van de 

meest recente functies als 
3D 

Ik wil een hoogstaande blu-
rayspeler met 3D en 

uitstekende internetfuncties 

Ik wil een 3D blu-rayspeler 
die goed presteert in een 

dunne behuizing 

Qdeo videoverwerking Ja - - 
CinemaPerfect HD 

engine - Ja Ja 

TI Burr-Brown digitaal-
analoogomzetters Ja - - 

7.1 kanaals speciale 
audio-uitgang Ja Ja Ja 

3D blu-ray Ja Ja Ja 
WiFi-n Ja, ingebouwd Ja, ingebouwd Ja, via optionele dongle 

DNLA voor 
video/foto/muziek Ja Ja Ja 

Net TV met meer dan 
150 onlinediensten Ja Ja Ja 

Ondersteuning van 
onlnevideowinkels† Ja Ja Nee 

DivX Plus™ HD 
ondersteuning (inclusief 

MKV/AAC) 
Ja Ja Ja 

 
Meer informatie over Philips blu-ray is te vinden op http://www.philips.com/blu-ray. Voor 
het meest recente nieuws en exclusieve achtergrondinformatie over de Philips audio- en 
videoproducten, volg Philips Pulse (http://pulse.philips.com). 
 
Meer informatie over Philips op IFA is te vinden op www.ifa.philips.com. 
 
Prijzen en beschikbaarheid: 
BDP9600: 599,00 Euro, September  
BDP8000: 299,00 Euro, September 
BDP7500MkII: 249,00 Euro, September 
 
Voor media informatie:  
Saskia Maas  
PR manager, Philips Consumer Lifestyle  
Email: saskia.maas@philips.com  
Tel : 06-53408194  
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Over Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) is een onderneming met 
een veelzijdig aanbod op het gebied van gezondheidszorg en welzijn, dat gericht is op 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van tijdige innovaties. 
Als toonaangevende onderneming op het gebied van gezondheidszorg, lifestyle en 
lighting integreert Philips technologieën en design in op de mens gerichte oplossingen, 
die zijn gebaseerd op diepgaand inzicht in de wensen en behoeften van de klant en zijn 
merkbelofte van “sense and simplicity”. Philips heeft wereldwijd circa 116.000 
werknemers in dienst, verspreid over meer dan 60 landen. Met een omzet van EUR 23 
miljard in 2009 is de onderneming marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute 
zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, alsmede lifestyle-producten voor persoonlijk welzijn en 
amusement, met een sterke leidende positie op het gebied van Flat-TV, 
scheerapparaten en haartrimmers, portable entertainment en 
mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips vindt u op 
www.philips.nl/nieuwscentrum. 
 
 
                                                 
i Qdeo is een geregistreerd handelsmerk van Marvell en/of zijn gelieerde ondernemingen. 
ii  De beschikbaarheid hangt af van het land; binnenkort komen er nieuwe landen bij. Raadpleeg 
je lokale dealer voor meer details. 
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