
UBP-X700
4K Ultra HD Blu-Ray™-spe le r | UBP-X700  me t hi-re s  audio
4K UHD Blu-ray™-speler met breedbeeldcompatibilite it en 4K-opschalen.

Met deze 4K Ultra HD Blu-ray™-speler zit u op de eerste rang. Geavanceerde Surround Sound, 4K-detail
en levensechte beelden met groot dynamisch bereik bieden een visuele ervaring die nog nooit eerder is
bereikt.

Speel 4K Ultra HD Blu-ray™-discs af
Geniet van muziek in hi-res audio uit e lke bron
Brede dekking voor video- en muziekstreamingdiensten

Specif icaties

Af met ingen en gewicht
Af met ingen (B x H x D) 320  x 45 x 217 mm (B x H x D)
Gewicht 1,4 kg

Af speelmo gelijkheid
Schijf Ultra HD Blu-ray™

BD-ROM™
Ste re o sco pisch 3D (pro fie l 5)
SA-cd (SA-cd/cd) afspe le n
DVD-Vide o
Dvd-r
Dvd-rw
DVD-R dubbe llaags
dvd+r
dvd+rw
DVD+R dubbe llaags
Cd (CD-DA)
CD-R/-RW
BD-RE
BD-RE dubbe llaags
DVD-Vide o

Video - indeling MPEG-1 Vide o  / PS  (.mpg .MPEG, .mkv) .VOB, .VRO
MPEG-2 Vide o  / PS , TS  ( .mpg. MPEG, .m2ts , .mts ,
.mkv) .VOB, .VRO
MPEG-4 AVC (.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts , .mts )
MPEG-4 / AVC (.mo v, 3gp, .3g2, .3gpp, .3gpp2, .flv)
Xvid (.avi, .mkv)
WMV9 (.wmv, .as f, .mkv)
AVCHD-schijfinde ling
VC1 (.m2ts , .mts , .mkv)
Mo tio n JPEG (.mo v, .avi)
HEVC
VP9
VP8
VP6

Audio - indeling AAC (.AAC, .mka)
HEAAC v.1 / v.2 / nive au 2
WMA9 S tandard (.wma)
LPCM (.mka)
DSD - DSDIFF/DSD (.dff, .ds f)
FLAC (.flac, .fla)
AIFF (.aiff, .aif)
ALAC (.m4a)
Do lby® Digital (.ac3, .mka)
WMA10  Pro
Vo rbis
Mo ke y's  Audio

Fo t o - indeling JPEG (.jpg, .jpe g)
GIF (.gif)
PNG (.png)
MPO MPF 3D (.mpo )
BMP (.bmp)
WEBP(.we bp)

Beeld-  en geluidsf unct ies
Beeldkenmerk 4K-o pschale n (60p),

Die pe  kle ure n (12 bits )
24p True  Cine ma

Gecert if iceerde hi- res audio ja
Do lby Do lby Atmo s®(bits tre am o ut)/Do lby® True HD

de co de ring (7.1-kanaals )
dt s DTS:X™ (Bits tre am-uitvo e r)/DTS -de co de ring (7.1-

kanaals )
DSEE HX ne e
BLUET OOT H ne e

Net werk
Ingebo uwde Wi-Fi® ja
WI-FI MIMO ja
Kenmerken Scre e n mirro ring (Wi-Fi® Miracas t)
St reaming 4K s tre ame n

3D-s tre aming
Live  s tre aming

Gemaksf unct ies
Funct ies Kinde rs lo t

Kinde rbe ve iliging
BRAVIA® Sync
Auto matisch uitschake le n (auto matisch naar
s tand-by)

Aansluit ingen
Invo er en uit vo er HDMI-uitgang(e n): 2 (aan de  achte rkant)

Co axiale  audio -uitgang(e n): 1 (aan de  achte rkant)
USB-ingang(e n): 1 (vo o rz ijde )
Ethe rne tve rbinding(e n): 1 (aan de  achte rkant)

Vermo gen
St ro o mverbruik 15 W tijde ns  ge bruik, 0 ,35 W in s tand-bymo dus

Milieuvriendelijk en energiezuinig
St ro o mverbruik (uit -mo dus) Nie t be schikbaar
St ro o mverbruik (st and-
bymo dus)

0 ,4 W

Energieverbruik (st and-by o p
net werk) -  aansluit ingen

1,0  W (Ethe rne t, USB, HDMI CEC, WiFi, alle
aans luitinge n e n ne twe rke n ve rbo nde n)

St and-bymo dus geact iveerd Na 20  minute n
St and-bymo dus o p net werk
geact iveerd -  aansluit ingen

Na 20  minute n (Ethe rne t, USB, HDMI CEC, WiFi)

Aan/uit -schakelaar draadlo ze
net werk(en)

Om de  draadlo ze  ve rbinding in o f uit te  schake le n,
gaat u naar [Ne twe rkins te llinge n] e n s te lt u
[Inte rne tins te llinge n] in o p [Draadlo o s  ins te lle n]
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