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Blu-ray a síťový přehrávač 
OPPO UDP-203 

 

OPPO UDP-203 - nejlepší produkt v kategorii Ultra HD Blu-Ray přehrávač! 

S radostí oznamujeme, že OPPO UDP-203 získalo prestižní ocenění jako nejlepší produkt v 
kategorii univerzální Ultra HD Blu-ray přehrávač 2017-2018. V podpoře formátů HD Blu-Ray, 
HDR a mnoha dalších nemá konkurenci. Pokud jde o audio, UDP-203 přehrává disky SACD i 
DVD-Audio, stejně jako síťové soubory s  vysokým rozlišením, k  dispozici máme také 
multikanálové analogové výstupy. Kvalita obrazu včetně titulů Dolby Vision je jedinečná, můžete 
ovládat bitovou hloubku, barvy a konverzi HDR/SDR. Také díky dokonalé preciznosti provedení a 
perfektním materiálům je zvuk naprosto čistý, řízný a přesný. Pozoruhodný 4K debut. 
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OPPO UDP-203 je univerzální 4K Ultra HD Blu-ray přehrávač, HDR (HDR10 a Dolby Vision), 
upscaling až 4K, High-resolution audio, 7.1 kanálový analogový výstup, barva: černá, 
výrobce: OPPO, model: UDP-203 

OPPO 4K Ultra HD Blu-ray přehrávač UDP-203 zajistí bezkonkurenční AV zážitek příznivcům 
domácího kina. Díky více než desítce let zkušeností společnosti OPPO s technologiemi 
zpracování obrazu a Hi-Fi audia je UDP-203 ideální volbou do vašeho domácího kina či 
poslechového studia. 

Vyspělá technologie pro zpracování obrazu 

OPPO má za sebou mnoho let zkušeností s výrobou High-End DVD a Blu-ray přehrávačů, takže 
pro dosažení nejlepšího zpracování obrazu u 4K UHD Blu-ray, Blu-ray, DVD a dalších formátů 
medií zvolili spolupráci s MediaTek a spolu vytvořili specializovaný 4K UHD Blu-ray dekodér SoC 
– čtyřjádrový procesor OP8591. 

Kvalitní zpracování audia 

V UDP-203 najdete prémiový převodník od AKM - AK4458VN, 8 kan. DAC, který podporuje např. 
formáty 192kHz/32-bit PCM a multikanál DSD64/128. 

Mechanika pro přehrávání 4K disků 

Díky laserové mechanice je možné mimořádně rychlé načítání disků, je zajištěna kompatibilita 
s širokou škálou optických médií, detekce chyb a jejich oprava pro bezchybné přehrávání médií. 

4K UHD Blu-ray a media přehrávač 

UDP-203 podporuje přehrávání nových 4K UHD Blu-ray disků, 4K médií i uživatelsky 
generovaného obsahu.  Podporuje dekódování HEVC, H.264, VP9, 4K a Hi10P video kodeků pro 
co nejlepší kompatibilitu s médii uživatele. 

HDR a konverze HDR na SDR 

Zajímavým prvkem nového 4K UHD formátu je začlenění HDR videa a rozšíření barevné škály, 
což umožní více přírodní a přirozené barvy v obraze. UDP-203 podporuje formát HDR10 a také 
konverzi HDR na SDR u starších zobrazovačů. 

Podpora Dolby Vision. 

Upscalování až do rozlišení Ultra HD (4K) 

UDP-203 přepočítá obsah v nižším rozlišení až do rozlišení 4Kx2K/50/60Hz u kompatibilního 
zobrazovače. 

Nastavení obrazu 

UDP-203 vám umožní nastavit jas, kontrast, barvy, saturaci a ostrost obrazu, což vykompenzuje 
nedostatky jiného zařízení v sestavě domácího kina, nebo dotvoří obraz podle vašich představ. 

Podporuje rozlišení až 4K/60 s nativním 4:4:4 barevným prostorem 

UDP-203 podporuje všechny běžná rozlišení SD, HD, UHD včetně 4K/60p, 4K/50p, 4K/30p a 
4K/24p a barevné prostory jako PC RGB, Video RGB, YCbCr 4:4:4, 4:2:2 a 4:2:0. 
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Bezztrátové High-resolution audio 

Podporuje audio formáty až DSD64/128 nebo multikanálové DSD64 či 192kHZ/24-bit PCM, které 
využívají bezztrátové formáty jako AIFF, ALC, APE, FLAC a WAV. 

Podporuje formáty prostorového zvuku 

UDP-203 podporuje Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio spolu s bitstream Dolby Atmos a 
DTS:X. Přidání těchto nových formátů ještě více přispěje k zvukovému efektu 3D. 

7.1 kanálový analogový výstup 

Pro zajištění kompatibility se staršími zesilovači, předzesilovači a receivery, které nepodporují 
HDMI najdete u UDP-203 i 7.1 multikanálový analogový výstup, který zajistí až neuvěřitelně 
prostorový zážitek. 

Vysoce kvalitní kovová konstrukce 

Šasi z pevné oceli, hliníkový čelní panel navazují na tradici excelentního zpracování u 
předchozích modelů OPPO Blu-ray přehrávačů. 

Snadná integrace do systému domácího kina 

UDP-203 snadno začleníte do jakéhokoli systému i díky tomu, že je možné jej ovládat pomocí IR, 
RS-232, HDMI, CEC příkazů či jiných IP řídicích systémů. Přehrávač podporuje také trigger 
In/Out pro automatické zapnutí/vypnutí jiných připojených zařízení. 

Atraktivní uživatelské rozhraní 

Aktualizované uživatelské rozhraní ve vysokém rozlišení je navrženo pro co největší uživatelovo 
pohodlí – snadná navigace, jednoduchá správa medií a přístup k nim z lokálního i síťového 
uložiště. 

Podporuje různorodá média 

UDP-203 je schopen přehrát všechny standartní optické formáty disku jako např. 4K UHD Blu-
ray, Blu-ray 3D, DVD, DVD-Audio, SACD a CD. Také podporuje připojené USB harddisky a flash 
disky až 16TB. Také zpřístupní obsah na DLNA serverech a SMB přes místní síť. 


