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DVD-2500BT
 Transport Blu-ray

Wznieś się ponad standardową rozdzielczość dzięki wyjątkowemu transportowi Blu-ray/DVD/CD przeznaczonemu dla cyfrowych 
purystów. Dzięki kombinacji najwyższych standardów audio/wideo ukrytych w sztywnej, wielowarstwowej konstrukcji, ten 
przełomowy transport eliminuje zewnętrzne negatywne wpływy, tak aby zaprezentować bezkonkurencyjny obraz i dźwięk z wielu 
cyfrowych źródeł. I to wszystko trafia do Twojego telewizora HD przez kabel HDMI.

Bezkonkurencyjne możliwości 

Transport BD dla najwierniejszej transmisji obrazu Full HD • 
i sygnału HD audio 

Możliwość odtwarzania płyt Blu-ray w filmowej jakości • 
1.080p/24p

Wyjście HDMI obsługujące obraz HD i transmisję sygnału • 
audio (ver.1.3a z Deep Color i wyjściem audio High Bit-
Rate)

Wysokiej jakości konwersja I/P i skalowanie do 1.080p • 

Konstrukcja

Separowane bloki zapobiegające interferencjom pomiędzy • 
oryginalnym mechanizmem napędu Denona, a obwodami 
elektronicznymi 

Multimedia

Odtwarzanie wielu cyfrowych formatów• 

Odtwarzanie DivX ver.6• 

Możliwość odczytu i odtwarzania kart pamięci• 

Wsparcie dla rozszerzonych możliwości dysków BD • (*2)

Łatwy w użyciu pilot zdalnego sterowania• 

Cyfrowy odtwarzacz/transport Blu-ray DVD/CD z Bitstream HD

Srebrny

Premium-silver

Czarny



Zaawansowane możliwości

•  Transport BD z wierną transmisją obrazu 
Full HD i sygnałów audio HD

 DVD-2500BT jest transportem dysków Blu-ray, który 
wysyła obraz i cyfrowy dźwięk (*1) przez gniazdo HDMI. 
W momencie podłączenia np. nowego amplitunera  
AVR-4308 wyposażonego w dekodery dźwięku HD,  
transport DVD-2500BT może służyć jako źródło naj-
wyższej jakości obrazu i dźwięku.

 *1: Dolby TrueHD Bitstream, Dolby Digital Plus bitstream, Do-
lby Digital bitstream, DTS-HD bitstream, DTS bitstream, LPCM 
(2-ch)

• Wyjście obrazu 1.080/24p aby osiągnąć 
prawdziwie filmową jakość

 DVD-2500BT obsługuje sygnał 1.080/24p przez 
złącze HDMI aby najwierniej odtworzyć obraz wideo 
zapisany na płycie Blu-ray. Kiedy podłączymy go do 
wyświetlacza obsługującego 1.080/24p entuzjaści 
wideo mogą cieszyć się prawdziwym kinowym obra-
zem.

• Wyjście HDMI dla transmisji dźwięku i ob-
razu HD (ver.1.3a  Deep Color, wyjście au-
dio High Bit-Rate)

•  Wysokiej klasy konwersja I/P i skalowanie 
do 1.080p

Multimedia

• Odtwarzanie wielu cyfrowych formatów
 BD-ROM (BD Video), DVD-Video, DVD+R/RW, 

DVD-R, DVD-RW (tryb VR), CD, CD-R/RW, formaty 
komputerowe MP3, WMA i JPEG zapisane na CD-R/
RW.

 (Uwaga: Niektóre płyty mogą nie zostać odtworzone jeżeli  
zostały źle zapisane)

•  Odtwarzanie plików DivX ver.6
 Mogą być odtwarzane pliki zapisane w formacie  DivX 

na płytach DVD-R/RW, CD-R/RW.

• Odczyt plików z kart pamięci 
 Możliwość odczytu plików MP3, WMA i JPEG z kart 

SD, SDHC, miniSD (*2) i microSD (*2).
 *2): Wymagany jest odpowiedni adaptor (sprzedawany osob-

no) dla kart miniSD i microSD.

•  Zgodność z rozszerzonymi funkcjami  
BD-Video (*3)

 Dane sub-video (komentarze reżysera itp.) zapisane  
łącznie z filmem na dysku BD mogą być odtwarzane  
jako obraz w obrazie równolegle z filmem na głównym 
ekranie.

 *3: Dysk Blu-ray musi oferować rozszerzone funkcje.

• W komplecie łatwy w użyciu pilot zdalnego 
sterowania

Konstrukcja

• Separowane bloki zapobiegające niepożą-
danym interferencjom pomiędzy obwodami

 Obwody wideo i zasilający zostały rozdzielone na  
dwa osobne, niezależne bloki wewnątrz obudowy,  
aby całkowicie wyeliminować pogorszenie sygnału  
spowodowane interferencjami pomiędzy obwodami, 
każdy z nich został zamontowany na osobnej płycie. 
Dodatkowo górna część obudowy składa się z dwóch 
warstw, a dolna z trzech, aby chronić mechanizmy 
przed wibracjami.

•  Oryginalny, precyzyjny mechanizm napędu 
firmy Denon

 DVD-2500BT wyposażony jest w unikalny mechanizm 
napędu, który DENON zaprojektował specjalnie do 
odtwarzaczy Blu-ray. Aby chronić przestrzeń we-
wnętrzną przed wpływami magnetycznymi, kurzem 
i zakłóceniami zewnętrznymi, DENON poprawił ten 
mechanizm w porównaniu z odtwarzaczami DVD po-
przez dodanie osłon na górze i dole aby uzyskać we-
wnątrz idealne warunki. Dodatkowo DENON zapro-
jektował szufladę na płyty Suppress Vibration Hybrid 
(S.V.H.) składającą się z kombinacji wielu materiałów 
aby zapewnić jak najlepszą stabilność obracającego 
się dysku i większą dokładność jego odczytu.
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HDMI HDMI HDMI

DVD-2500BT Amplituner 9.1 lub 7.1 

Wzmacniacz

Dekoder
HD Audio

DSP D/A

TV

Procesor
HD Video

*Wygląd i specyfikacja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. *"Blu-ray Disc" i logo Blu-ray Disc są znakami zastrzeżonymi
* „Dolby” i podwójne D są zastrzeżonymi znakami handlowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. 
*DTS i DTS Digital Surround są zastrzeżonymi znakami handlowymi DTS Technology.
*HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface są zastrzeżonymi znakami handlowymi HDMI Licensing LLC. *DivX, DivX Certified i powiązane 
loga DivX, Inc. zostały wykorzystane zgodnie z licencją. . *NSV jest zastrzeżonym znakiem handlowym Analog Devices, Inc. . *Java i wszystkie 
pozostałe znaki są zastrzeżonymi znakami handlowymi Sun Microsystems, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. *Windows Media i logo 
Windows są zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation w Stanach.
DENON jest znakiem zastrzeżonym D&M Holdings, Inc.

Ogólne

System PAL, NTSC

Zasilanie AC 230V, 50Hz

Zużycie prądu 30W (Standby: 0,8W ) 

Wymiary 434 x 139 x 391 mm

Waga 9,2 kg

Wejścia/wyjścia

Video & Audio Wyjście HDMI x 1

Slot na kartę SD x 1

Kontrola RS-232C x 1

Zdalne sterowanie WEJ x 1, WYJ x 1

SrebrnyPremium-silver Czarny
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