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1 Védjegyre vonatkozó 
információk

 
.:;<=�����.:;<����������.����:�$�������;>���%�����<����'�?�����������%�����
or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other 
countries.

  
  
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
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2 Alapismeretek

Csatlakoztatás

 
a �)�*�'��#���(	+��	��,-�(03�-
(����
�
#
	

G� A nagy felbontású TV-hez (HDTV) egy HDMI-kábelen keresztül 
csatlakozik

b Tápcsatlakozó 
G� A tápellátáshoz egy AC/DC adapteren keresztül csatlakozik

7
�0����&'�(�9�

1 A HMP2000�����+����������%���%�������

�����	�  gombját a 
bekapcsoláshoz. 
 » ��'���+���������	�'�������
����*���������J�

  

b a

HDMI IN

HDMI
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2 A TV-készüléken váltson a HMP2000 bemeneti csatornájára:
G� ��NO�����+������

�����	������
	�'��������%Q�����������
���
�������������

HMP2000 bemeneti csatornáját. 

 
3 A HMP2000 készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg 

ismét a ���%Q�������

�����	�J
 » ��'���+���������	���������
����*���������J�

�,#(��#��,�����	
���#
������	�������	��%��������=�,#(�>����	
���#���+-@�����	�������=7
9��>@ > 
=F
�-�	
�@ menüpont alatt.
Ha a HMP2000 15 percig nem érzékel gombnyomást vagy médialejátszást, a 
HMP2000 automatikusan készenléti módba vált, kivéve, ha: 

G� ��#
�����*��Q�����������	��%�������	�Q�������[������J

G�&
����3�-�
������	�������	��%�������=7
9��>@ > =F
�-�	
�@ menüpontba a =G�&
����3�-��
����
�#
#��
@ bekapcsolásához.
Ha a HMP2000�������	���%���������������������%�����������%Q���%����
����
%��������������=����������	
��	�Q����?���J����������	
��	Q	��
��"������������
���%����%���������%Q�������

�����	�J�

SOURCE

TV

HDMI
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J�3�Q9�9�����
	-���&
�����

  
1 ����

�����	� ���%Q������%�����%���
���>�������������	�������	��J�

 » ������	�������	��������QQ��%��+����������������\
 : Online szolgáltatások
 : Csatlakoztatott tárolóeszközök, például USB-tárolóeszköz
 : Beállítás menü

2 Válasszon egy menüpontot: 

a ����	����Q
�W���(�X���
Q��� �Q(��(#>�
 » Az aktuális menüpont kiemelten jelenik meg. 

b ��#933
	�����  vagy �Q(��X9�����
Q��(�9�93���39���	#�#����
Q��
�
��&(�#(#>�
 » Megjelennek a menüpont opciói. 

3 Válasszon egy opciót: 

a Nyomja meg a �Q(��(#>�
 » Az aktuális opció kiemelten jelenik meg. 

b Nyomja meg a  vagy W���X-��	�YG�Q(��(#>

��#933
	�������	�9��#�

�����������
��&'�(�9���3�Q�����	
���#���	
��+-�����&'�(�9��
G� Nyomja meg a  gombot.

J�3�Q9�9������&
�������Z	Z##�3�Q���	�(&'�+���Z	Z##

TM

Accu

.com
Weather

Web Albums

TM

Accu

.com
Weather

Web Albums

3
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G� O������������������	�������	��
G� Navigálás az opciók között
YG
G� �����?�"�%����	�*����

G� Visszalépés egy szinttel vagy kilépés (kivéve néhány online 
szolgáltatásnál)

�	�(&'�+���
����
QX
�
�"#��
���-���
X9#�	9�(	�3�Q���9X�(���Z	Z##��
��3�Q9�9�(	

G� Nyomja meg a  gombot.
Csatlakozás aNETFLIX szolgáltatáshoz (online videoszolgáltatás)

G� Nyomja meg a  gombot.
Lejátszás vezérlése

G� A lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása

G� A lejátszás leállítása
 / 

G� �����������	�	_�#
�����	�%����'�����
�0�

G� ��������
�����'���_��	������������%[������%Q��
G� Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét

 / 
G� Fénykép elforgatása

G� ���������%[������%�����������%�������*����������������#�Q��
SUBTITLE
G� Hozzáférés a felirat opciókhoz

��'��#���(	#�#(##�]%7�
�	�Z	���	#(��9Q(��
�#93(�"#9��
G� Nyomja le és tartsa lenyomva a  gombot, majd válassza ki az opciót

��'��#���(	#�#(##�#9�(�+
�	�Z	Z��#��9��#+fájlok és mappák kezelése
G� Nyomja meg a EDIT gombot.

%	Z3
Q�
3�#
�
�������	�Q�������[���������������

�����	����*�����
��������������#
��%��	Q�J�
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Beviteli mód kiválasztása
G� ��%���%�������

�����	�  /  gombját. 

 » ���������	�Q�������[���������%��������������%���������>�����Q�
������
mód. 

�\�����������
[=�����Q��[��Q�
����
�\�����������
[=����Q��[��Q�
�����

 : szimbólumok 
%	Z3
Q�
3�#
��
1 ������Q�������[�#��������������%���%�������

�����	�    gombját, a 

Q��[�
�������%Q"�>%���
���������������������YG gombot. 
2 ���������	�Q�������[����������

�����	����*�����
���
�������������Q�
������

�����	�������\�
 /  : a kurzor balra és jobbra mozgatása. 

�\����>�������	����Q����������#�����J
3 .��������+�����Q�
������#
��=������������
�����������������	��%�������	�

Q�������[��������YG gombot.

OK
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�� ������	
��
�
��
	��

A HMP2000�������	���������������
����������������QQ��Q����*�������\�
G� A =���
�����
�3
@ menüpontban válassza ki a HMP2000 nyelvét;
G� A = 
̂	>�>@ menüpontban csatlakoztassa HMP2000 készülékét az otthoni 

Wi-Fi hálózatához. 
���
9��"#9�����&
��������3��+�����&��
	_

G� ����

�����	�����%���%�����  gombot.
 » O���������������	�������	��J�

���
9��"#9���(&'�+���
Q39�#(	#�#9�9(	_�
G� �������������	�������	�	���� �=7
9��>@ pontra.

`��#���(	9���	���#
��
#
	�q��u����&'�(��#(��
�
�
�	#��

Csatlakoztassa a HMP2000 készüléket egy vezeték nélküli útválasztóhoz 
(hozzáférési ponthoz). A HMP2000 készülék csatlakoztatható az útválasztó körül 
kialakított hálózathoz. 
���������������
��"�?�������������	��������	�����=���������q�
������"��#�
�����+��
csatlakozik-e az internet-hálózathoz, és hogy nincs-e szükség tárcsázásra a 
számítógépen.

 
1 �%��������	�������%%���?��������������HMP2000 készülékét a tápellátáshoz, 

válassza a = 
̂	>�>@�%��+�������������	�+��%Q�����������������J
 » ��?��������������?�"����
�������������%����������������	>��"��Q���J�

2 �����	>��"��Q���Q���
�������������=q��u���
�
���
�x�X9��(##{@ elemet.
 » <���������������������	����"��������������J�

Initial Setup

WWW

HDMI

Menu Language

Wireless
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G� �����"�����������������'����*�����������%���%�������

�����	�EDIT 
gombját. 

3 Válasszon ki egy hálózatot. 
4 O�������������?�����������������	�����\�PIN, PBC vagy =J(��9�@.

 » A csatlakozás befejezése után megjelenik egy üzenet. 
 » Ha legközelebb bekapcsolja a HMP2000 készüléket, a HMP2000 

automatikusan csatlakozik a korábban beállított hálózathoz. 

Megjegyzés

 G .�����q�
������"��������������
��
�����;�w�?*%���[���=��������������HMP2000 MAC címét az 
engedélyezett készülékek listájához. A MAC-cím megkereséséhez lépjen a  > = 
̂	
#����������@> 
=�9�+	�#�����(��9'�+�@���?�"���������	�������	�J

Tanács

 G Amennyiben letiltotta az SSID jel sugárzását, illetve elrejtette az útválasztó hálózati nevét (Service 
����<�����$�������<:x=������%���%��>������������<:�������*�"����������"����������
��J����������
= 
̂	
#����������@ menüpontba, ésválassza a =G�	��x%&
'�9���{@ opciót.

q��u����(#
'#
-�%
#,&�xq�%{�
Q��Q(����(�9���
A HMP2000���%���������{��,��|����?�������>�������	������}{|�=�
������{��,��
beállítás). HMP2000 készülékét gyorsan és biztonságosan csatlakoztathatja egy 
{|�������	��������%����"�
�����������+���q�
������"���J�
Az alábbi két beállítási módszer közül választhat: �7`�x��(�+Q(��(��
�(��Q,�9'�+{ vagy��*J�x�	
�������	(�(�"#+�	9�{.

Tanács

 G A Wi-Fi Protected Setup(WPS, védett Wi-Fi beállítás) egy, a Wi-Fi Alliance által megalkotott 
�����������������������"�����������[����Q�������������������������J

PBC
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1 Adja hozzá az útválasztóhoz a HMP2000 készüléket:

G� ���q�
������"�'���������"�������#��
�Q	��%���>������=��������������
hozzá egy WPS készüléket az útválasztóhoz. Például:
nyomja le és tartsa lenyomva a WPS nyomógombot.
 » Az útválasztó keresni kezdi a HMP2000 készüléket. 

2 A HMP2000 készüléken válassza a PBC������	�����J
 » A csatlakozás után a HMP2000 készüléken megjelenik egy üzenet. 

PIN
1 Írja le a HMP2000 készüléken látható PIN-kódot.
2 Írja be a PIN-kódot a számítógépén az útválasztó beállítási lapján:

G� ���q�
������"�'���������"�������#��
�Q	��%���>������=��������*����Q�����
útválasztó PIN-kódját.

3 A HMP2000 készüléken válassza a PIN������	�����J

Standard

1 A HMP2000 készüléken válassza a =J(��9�@������	�����J
2 �����	>��"��Q���Q��*����Q�������"����������
���}�����~����

�����	�����������~=�

6. oldal).

HDMI

PIN PBC Standard
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4 Lejátszás

A HDTV készülékén médiatartalmakat jeleníthet meg: 
G� online szolgáltatásokból, vagy
G� �������������"����#��	�J

~
X9#�	9��(����
��
���
#
�

Csatlakoztassa a HMP2000 készüléket az internethez. Máris élvezheti az online 
szolgáltatásokat HDTV készülékén.

Megjegyzés

 G ��������������|����������?�����?��JOJ���%�
������'����	������������NO�����������"���������*�����
tartalomért.

 
1 O�������������������������������������������	�������	� (lásd 'Navigálás a 

����	�������	�~=�6. oldal):

a ���
	-���&
������39����	������� �
�
�
#W���X-���(�X���
Q���  
Q(��(#>

b Válasszon egy opciót:
NETFLIX: online videoszolgáltatások
�(,�,�
: online videoszolgáltatások
Facebook: online közösségi hálózati szolgáltatások
�'',q
�#
�\����������	��������	������������������������
Piccasa: online fényképmegosztási szolgáltatások

WWW

HDMI

TM

Accu

.com
Weather

Web Albums
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2 �����?�"����
����������������������������
��������������������������

�����	�\
G� Valamely opció kiválasztásához nyomja meg a   , majd az YG 

gombot.
G� Egy szinttel való visszalépéshez nyomja meg a  gombot (néhány online 

������������������%��������	xJ
G� A lejátszás leállításához nyomja meg a  gombot.

~
X9#�	9��]%7�#9�(�+
�	�Z	���
HDTV készülékén keresztül egy, a HMP2000 készülékhez csatlakoztatott USB-
tárolóeszköz tartalmát is lejátszhatja.

 
 
1 �������	�������	��
�����������USB forrást.

 » A médiafájlok az alábbi szempontok szerint csoportosítva jelennek meg:
=��&&�@: Az összes fájl és mappa megjelenítése. 
=u���
�@: Filmfájlok megjelenítése.
=�
�
@: Zenefájlok megjelenítése.
=u����>@: Fényképfájlok megjelenítése.

2 Válassza ki a lejátszandó fájlt.
3 ����������������

�����	����*�����
���
���������	�}�����~����

�����	�

használata', 6. oldal). 

HDMI

Folder Movies Music Photos
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Médiafájlok keresése

G� A fájlok vagy mappák listájában a  gombot megnyomva választhat opciót:
A =��&&�@������	���������\
���9X�(�����Z��Z	����	
#
��
��#Z�#�����
QX
�
�"#���
	_
G� Válassza a =*�-
���&
�@, =~��#�@ vagy =�����	
#@������	�����J
���9X�(����-��#"&,���	
���#��'�(&(�#(�"#9�9(	_�
G� Válassza a =���->�-�#>@W�=u���
�@W�=u����>@vagy =�
�
@������	�����J
A =u���
�@, =�
�
@ és =u����>@������	�����������\
�Q���9X���,�'��	�3����
�
����
	_�
G� Válassza a=G
�
���@������	�����J������Q�����>�?���"�����������	��

%�������	�Q�������[�������*�����
��J�
���9X�(�����Z��Z	���

#���Q
���	
���#��'�(&(�#(�"#9�9(	_
G� Válassza az =F
�-
	��@������	�����J
����&&����	
#�
���&��
	_
G� Válassza az =��&&9���,Q�9�@������	�����J

~
X9#�	9����

#���Q
����39���	#9��

1 �������������������%���%�������

�����	�  gombját.
2 A    gomb lenyomásával választhat ki egy opciót. A jóváhagyáshoz 

nyomja meg a YG gombot.
^�-
+�(	_
=u
����#@: Felirat nyelvének kiválasztása
=�,-�+@: Hangcsatorna nyelvi beállítása
=�X�	������+-@: (Dolby Digital kódolású audiofájlok esetén): A hangos hangsávokat 
������*���=��������������
�����������'����	�*��=��������������+������������
���"���=�
hogy másokat zavarna.
=�Y�Y@\���������%����������	�#�=�'��
��������
����'���������J�
=u
�3�#
�����>@: Az adott felvétel ismétlése.
=���	
�����>@: Az összes fájl ismétlése.
=*���#������@: Az ismétlés üzemmód kikapcsolása.
=^�-
(�
9��"#9�@: A megjelenítési opciók kiválasztása.
�
��
	_
=*���#������@: Az ismétlés üzemmód kikapcsolása.
=�Q������#���
@: Az adott fájl ismétlése.
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=���	
�����>@: Az összes fájl ismétlése.
=^��
#�>���>@\����#������'���������������
�����������[��������Q��J
)��3
#"#��
	_
=)����-�	"#��
@\���������#�#����
��������	�����%�����Q����*����J�
=)��9#�
�
#@: A diák közötti váltás módjának beállítása.
=*���#������@: Az ismétlés üzemmód kikapcsolása.
=���	
�����>@: Az aktuális mappa képeinek ismételt lejátszása.
=^��
#�>���>@\�������>�����%�������������������������
�����������[��������Q��J�
=�9##��	
�
@: Zenefájl lejátszása diavetítés közben.
=^�-
(�
9��"#9�@: A megjelenítési opciók kiválasztása.

Fájlok kezelése

A HMP2000�����+������
��������������	�������	�USB������	�����J����������
=��&&�@ elemre, és máris kezelheti az USB-tárolóeszközön található fájlokat.

u9X�(�������&&9���9�(�9���3�Q��9#
��
	��


1 A =��&&�@������	����������
����������������'�����
����%�������������Q"�J
Több fájl kiválasztásához: 

a ��#933
	��������(�X���
Q����)*��Q(��(#>�
 » Megjelenik az opciók listája. 

b ^9����	���	�=�Z�����39���	#9��@��

#���Q
#>
 » Létrejön egy fájllista, amelyhez hozzáadhatja a fájlokat. 

c A �0� �Q(����
Q��(�9�93���39����	(�����
Q���9X�#�3�Q����&&9#>���
X+39�Q�9�(	���(�X���
Q��� �Q(��(#>

2 ����

�����	�����%���%�����EDIT gombot.
3 �����?�"����	>��"����������
����������=�9�>@ vagy =�#>@ opciót.
4 Válasszon ki egy célmappát. A jóváhagyáshoz nyomja meg a  gombot.

 » A kiválasztott fájlok vagy mappák másolása vagy áthelyezése a 
célmappába megtörtént.
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u9X�(�������&&9��#Z����


1 Kövesse a „Fájlok és mappák másolása vagy áthelyezése” szakasz 1-3. lépését 
(lásd 'Fájlok és mappák másolása vagy áthelyezése', 15. oldal).

2 �����?�"����	>��"����������
����������=�Z����@ opciót.
 » ����
����������'������
����%�������#��	����J

Fájlok és mappák átnevezése

1 A =��&&�@������	����������
����������������'�����
����%�������������Q"�J
2 ����

�����	�����%���%�����EDIT gombot.
3 �����?�"����	>��"����������
����������=�#�
3
	��@ opciót.
4 �����	>��"��������	��%�������	�Q�������[�������*�����
�������������������'����

vagy mappa nevét (lásd 'Szövegbevitel', 7. oldal).

�
�
���
X9#�	9������#9����#�
(	9��
Azokból a dalokból, amelyeket együtt kíván lejátszani, lejátszási listát hozhat létre.
1 A =��&&�@������	����������
����������������'�������J

a ��#933
	��������(�X���
Q����)*��Q(��(#>�
 » Megjelenik az opciók listája. 

b ^9����	���	�=�Z�����39���	#9��@��

#���Q
#>
 » Létrejön egy lejátszási lista, amelyhez hozzáadhatja a fájlokat. 

c �Q���9X����39���	#9�9(	���(�X���
Q��� �0� �Q(��(#>���X+39�Q�9�(	�
nyomja meg a �Q(��(#>

2 ����

�����	�����%���%�����EDIT gombot.
3 �����?�"����	>��"����������
����������=~
X>���#���
�#��
@ opciót.
4  Nevezze el tetszés szerint a lejátszási listát.

 » Létrejött egy lejátszási lista.
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u�����&���,�(�����	"#��

Képfájljai számára fényképalbumokat hozhat létre.
1 A =��&&�@������	����������
�������������'�������J�

a ��#933
	��������(�X���
Q����)*��Q(��(#>�
 » Megjelenik az opciók listája. 

b ^9����	���	�=�Z�����39���	#9��@��

#���Q
#>
 » Létrejön egy lejátszási lista, amelyhez hozzáadhatja a fájlokat. 

c �Q���9X����39���	#9�9(	���(�X���
Q��� �0� �Q(��(#>���X+39�Q�9�(	�
nyomja meg a �Q(��(#>

2 ����

�����	�����%���%�����EDIT gombot.
3 �����?�"����	>��"����������
����������=u�����&���,���
�#��
@ opciót.
4  Nevezze el tetszés szerint a fényképalbumot.

 » Létrejött egy fényképalbum.
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5 Beállítás

A HMP2000 készülék beállítási opcióit tetszés szerint megváltoztathatja. 
1 ������	�������	��
���������� �=7
9��>@ elemet.

G� Ha szükséges, nyomja meg a ���%Q�������

�����	����
����	�������	�����������J�
 » Megjelenik a beállítási menü.

2 A    gomb lenyomásával választhat ki egy opciót. A YG gomb 
%�����%���
�����	�*������%��������������?�"���
����������J�
G� A  gomb megnyomásával léphet vissza egy szinttel feljebb a menüben. 

Rendszer

=���
�����
�3
@\����������	��%�������	�%��+������
�������
���������J
=u
����#@: A videofeliratok nyelvének kiválasztása.
=G�&
����3�-������
�#
#��
@\����������	
��	�Q����?������=������HMP2000 
egy megadott ideig inaktív, például lejátszás szüneteltetése vagy megállítása 
%"�Q��J����������	
��	Q	��
��"���������������%����%���������%Q��J
=�,#(�>����	
���#���+-@: A HMP2000 készenléti üzemmódba kapcsol, ha a 
HMP2000 15 percig nem érzékel gombnyomást vagy médialejátszást.
=~
X9#�	9���(��#�#9�9���������
@: Eldöntheti, újraindítja-e a lejátszást onnan, 
ahol a legutóbb megállította.
=J
#����-
��#�39�9��@\���������������������������?������J�
=��9������&��#���3���	�9��"#9�@: Gyári beállítások visszaállítása.

Hang

=�)�*���Q�+-@: A HDMI csatlakozó audiokimenetének kiválasztása.
=7
�	�-�	����>@: Audio- és videotartalom szinkronizálása.
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Videó

=G�&���
#��9��@\���������	���������������������
���������J�
=� �̂�
�-�	
�@: Válassza ki a TV-je által támogatott videofelbontást. További 
részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.
*=���������	@: 1080p 24 Hz-es videokimenet használata, ahol az 1080p 24 
Hz a képfelbontást és a képsebességet jelöli. 
=)

&�`(�(�@: A színek árnyaltabbak és részletgazdagabbak, ha a 
videotartalom Deep Color módban készült, és a TV-készülék támogatja ezt 
a funkciót.

Megjegyzés

 G �.����
����'��Q��������%���%����Q�������NO�����+����
��=�+�����������	���������%��J����������������
való visszatéréshez várjon 10 másodpercet.

Hálózat

= 
̂	
#����������@: Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz.
=�9�+	�#�����(��9'�+�@: A jelenlegi hálózati állapot megjelenítése, mint 
például a MAC cím és az aktuális IP-cím és alhálózati maszk. 
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6 EasyLink

A HMP2000 támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC 
}w���>%������?�����?��w������x���������������������J������������

�����	�	��
vezérelhet HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis 
készülékeket.
1 A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztassa a HMP2000 készüléket egy, a 

.:;<�w�w��������������%��'����	�NO�����+������J�
2 ��NO�����+���������?������Q����'>��?�"���=��%�����������	
�����������.:;<�

w�w�%[
���������}<�'��%�?�"������NO�����+����'���������"��q�%>���"��Q���
talál).

3 A HMP2000 készüléken kapcsolja be az =����~���@������	�����J
G� O�����������������	�������	����=7
9��>@ > =����~���@ elemet. Válassza az 

=7
@������	�����J
4 Az =����~���@������	����������������QQ����?�"���#�+��
���������\

=�Q�����#>��
X9#�	9�@
Amikor elindítja a lejátszást a HMP2000 készüléken, a TV-készülék automatikusan 
átvált a HDMI-bemenet csatornájára.
=�Q���>����	
��>��+-@
Amikor készenléti üzemmódba állítja a TV-készüléket, a HMP2000 készülék is 
automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.
=�,#(�>��
��&'����� �̂���@
Amikor a HMP2000 bemeneti csatornájára kapcsol a TV-készüléken, a HMP2000 
automatikusan visszaáll a készenléti üzemmódból.

Megjegyzés

 G A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.
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�� �����������������
���
��
frissítése

Kapcsolja be az =�����
	#
#���,#(�>������"#�����@�����	�������� �=7
9��>@ 
> =%	(�#3
������"#��@ menüpontban. Az internetre csatlakoztatott HMP2000 
����+�������%�������������	�$�%&����'����*������������*��������J�
��$�%&����'����*�������	��������	��������HMP2000�����+��������������$�%&����
verzióját. 
��X
�
��
Q��������
�3
�	�+�
��
���	���
	_�

G� �������������	�������	�	���� �=7
9��>@ > =%	(�#3
������"#��@ > 
= 
̂�	�+�-�#(�@ pontra.

��������
������"#��
��	���#
��
#
���
�
�	#��

1 Csatlakoztassa a HMP2000 készüléket az internethez.
2 A HMP2000�����	�������	����
����������=7
9��>@ > =%	(�#3
������"#��@ > 

=Y����
������"#��
���
�
���
@������	�����J
 » .��������+����'����*�����������=������������$����%���������'����*����

elindítására.

3 ��'����*��������#
��������������	��%�������	�>���*�������J
 » �%������'����*����Q�'����	���=���HMP2000 automatikusan kikapcsol, majd 

újra bekapcsol.

u������
������"#��
�]%7�#9�(�+
�	�Z	Z���
�
�	#��

1 A számítógépén tegye az alábbiakat:

a G
�
��
��
Q����
Q�X����������
�#������>&���&�>'(�0�,&&(�# 
�
�(�-��(�>�

http://www.philips.com/support
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b G
�
��
��
Q����"39�#��(-
��#W���X-���##��#�(�����%	(�#3
�����
�
Q�X#+����

#���Q�
>

c �Z�#�
��
���������
������"#���#W�����
�#�
����9X�#�
Q��]%7�
#9�(�+
�	�Z	�Q�Z����Z��3#9�9��>

2 A HMP2000�����+���������������#
�����	�\

a `��#���(	#������	�]%7���#9�(�+
�	�Z	#>

b ���
	-���&
������39����	����=7
9��>@���=%	(�#3
������"#��@��=]%7�
�����"#��@��

#���Q
#>
 » .��������+����'����*�����������=������������$����%���������'����*����

elindítására.

3 ��'����*��������#
��������������	��%�������	�>���*�������J
 » �%������'����*����Q�'����	���=���HMP2000 automatikusan kikapcsol, majd 

újra bekapcsol.

Vigyázat

 G ��$�%&����'����*��������Q�'������������������HMP2000 készüléket bekapcsolva, a tárolóeszközt 
pedig csatlakozva.
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8 Hibakeresés

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és 
sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a lejátszó alsó részén 
található. Írja ide a számokat: 
Típusszám: __________________________
Gyári szám: ___________________________
J��'����&>
G� ��%��'����	�
����Q�%������?����������
��������������������NO�����+����

felhasználói kézikönyvét
�	�]%7�#9�(�+
�	�Z	�#��#������
��(�3���#+>
G� Nem támogatott ennek az adott USB-tárolóeszköz formátuma. 
G� A támogatott memóriaméret legfeljebb 1 TB. 
G� ��	�	��#��%����"��=���������������"���%������������������'�������J�}N��������

meg a „���	�����-�#(�”> „~
X9#�	�#+���-��” szakaszát).
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9 Specification

Megjegyzés

 G ��%[�����������%�	���������
�������	������Q��������������+��
��������J

Hálózati adapter
G� Philips ASUC 12A-050150(/37, /55), Philips ASUC 12E-050150(/12)
G� Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
G� Kimenet: DC 5,0 V, 1500 mA

Energiafogyasztás < 7,5 W
Energiafogyasztás készenléti módban < 1 W
�933
	��������,�,�9#(�#"&,�: AAA
�9�(Q�#(##��(��9#,�(�_

G� Videó: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, 
M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV(640 
�����x

G� Audió: Dolby Digital, MPEG audiofájlok, AAC, OGG, MKA, IMP/MS 
ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3

G� Kép: JPEG, JPG, BMP, GIF (nem animált GIF), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF
HDD & USB támogatás

G� NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
G� USB MTP támogatás, USB PTP támogatás, USB MSC támogatás

Felirattámogatás
G� J���=�J�>Q=�J�%�=�J���=�����J�>Q

Videó
G� HDMI-kimenet: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Hang
G� HDMI-kimenet
G� Jel-zaj arány (1 kHz): > 90 dB (A-súlyozott)
G� Dinamikus tartomány (1 kHz): > 80 dB (A-súlyozott)
G� Frekvenciaválasz: +/-0,2 dB

u�
Q���Q
G� ;�������}.��������;�x\���������������%%
G� Nettó tömeg: 0,41 kg



A Philips Electronics Hong Kong Ltd. ezennel felajánlja, hogy kérésre
Q�����*���������%�����������������=������	�����
�����%����������"���*���'������"�q
szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez
������%��'����	���?��?�����	*����J
Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok
számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az
open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha egy
������Q��+����%��������Q��*����������*���������������?*%����+��#�����
���	�=�*������
�#
�����	�?*%��\���������>�?��N��%=�|�������<������?�>���|�������� ����������=
|J�J��������=���������������
��=�.��������J¡�.����
����������	���	�Q��+����%
érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre.
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