
 

 

Philips
Мултимедиен HD плейър

Netflix
YouTube
Вграден WiFi

HMP2000
Забавлявайте се с Netflix 

и YouTube на телевизора
Отпуснете се и се забавлявайте с филми на телевизора. HMP2000 ви предлага 
Netflix и YouTube с практически безкрайна колекция от видеоклипове и филми "по 
заявка". Хитовете и най-гледаните ТВ сериали ви очакват в собствения ви хол.

Вижте повече
• Цифров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел
• Netflix – поточно предаване на ТВ сериали и филми от интернет
• Разглеждайте снимки в различни формати
• Гледайте видео в различни формати
• Гледайте видеоклипове от YouTube директно на вашия телевизор с голям екран*

Забавлявате се повече
• Вграден WiFi, за да се наслаждавате на свързаната мултимедия безжично
• Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
• Интегрирани интернет услуги



 HDMI за просто AV свързване

HDMI означава мултимедиен интерфейс с 
висока детайлност. Това е директна 
цифрова връзка, която може да пренася 
висококачествено цифрово видео, както и 
цифрово многоканално аудио. Като 
премахва преобразуването в аналогови 
сигнали, тя осигурява идеална картина и 
звук, напълно изчистени от шум. HDMI има 
пълна обратна съвместимост с DVI.

Връзка с високоскоростен USB 2.0

Универсалната серийна шина или USB е 
стандарт за протокол за свързване на 
компютри, периферия и потребителска 
електроника. Устройствата с 
високоскоростен USB имат скорост на 
пренос на данни до 480 Mbps - срещу 
скромните 12 Mbps на тези с първоначалния 
USB интерфейс. С връзката с 
високоскоростен USB 2.0 всичко, което 
трябва да направите, е да включите USB 

устройството, да изберете филма, музиката 
или снимките и да ги гледате и слушате.

Снимки в различни формати

Разглеждайте и се наслаждавайте на снимки 
в богатия набор от формати, включително 
JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP 
и HD JPEG – направо на вашия 
широкоекранен телевизор! Превърнете 
хола си във фотогалерия и споделяйте 
прекрасните спомени с приятелите и 
семейството си.

Видеоклипове от YouTube

Пуснете видеоклипове от YouTube на 
вашия телевизор, сега. Забавлявайте се с 
огромната колекция от онлайн 
видеоклипове на по-голям екран, без 
изобщо да включвате компютъра. Просто 
се уверете, че вашият Blu-ray плейър или 
система за домашно кино са свързани с 
интернет - безжично* или с кабел, след 

което се отпуснете и се наслаждавайте на 
най-доброто от YouTube.

Netflix – поточно предаване на видео

Гледайте веднага ТВ сериалите и филмите, 
колкото често поискате, на телевизора. 
Всичко, което ви трябва, е връзка с 
интернет (Wi-Fi или Ethernet връзка) и 
абонамент за Netflix, който включва 
поточно предаване*.

Вграден Wi-Fi (информация и 
развлечение)
С вградения Wi-Fi трябва само да свържете 
плейъра директно към домашната Wi-Fi 
мрежа, за да се свържете лесно с интернет, 
без плетеница от кабели. Сега можете да се 
забавлявате с интегрираните услуги за 
информация и развлечение, като 
видеоклипове, музика, новини, прогноза за 
времето, снимки и много други!
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Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

9 x 4,5 x 10 см
• Тегло: 0,1575 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

22 x 14,2 x 6,2 см
• Нето тегло: 0,36 кг
• Бруто тегло: 0,495 кг
• Тегло на опаковката: 0,135 кг
• EAN: 87 12581 66770 2
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Стандартен
• Начин на поставяне: Стандартен

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 23 x 20 x 15,5 см
• Нето тегло: 1,08 кг
• Бруто тегло: 1,625 кг
• Тегло на опаковката: 0,545 кг
• GTIN: 1 87 12581 66770 9
• Брой потребителски опаковки: 3

Картина/дисплей
• Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 108 

MHz
• Подобрение на картината: Висока детайлност 

(720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, 
Премащабиране на видео, Пресемплиране на 
видео

Звук
• Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 

192 kHz
• Честотен обхват: 30-20000 Hz
• Съотношение сигнал/шум: 90
• Crosstalk (1kHz): 70 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): 80 dB
• Изкривявания и шумове (1 kHz): 65 dB
• Звукова система: Dolby Digital

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: H.264, MKV, MPEG1, 

MPEG2, WMV (V9), VC-1

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: USB флаш 
устройство

• Формат на компресиране: MP3, WMA, Dolby 
Digital, PCM

• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възпроизвеждане на цифрови снимки
• Формат за компресиране на картини: BMP, GIF, 

JPEG, PNG, TIFF
• Подобрение на картината: Мащаб
• Носители за възпроизвеждане: USB флаш 
устройство

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: USB
• Задни конектори: HDMI изход

Комфорт
• Езици на екранното меню: Датски, Английски, 
Фински, Френски, Немски, Италиански, Полски, 
Португалски, испански, Шведски, Турски, 
Чешки, Гръцки, Унгарски, Руски, Румънски, 
Словашки, Украйна

• EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно 
докосване, Режим на готовност с едно 
докосване

• Възможност за надстройване на фърмуера: 
Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на 
фърмуер онлайн

• Поддръжка на субтитри: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Захранване
• Електрозахранване: 110-240 V, 50/60 Hz
• Потребявана електроенергия: < 10 W
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 1 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплекта: AC-DC адаптер, 
Дистанционно управление, Ръководство за 
потребителя, Листовка с гаранция за цял свят

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

90 x 50 x 100 мм
•
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* Изисква се абонамент за неограничен стрийминг от Netflix.
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