
 

 

Philips
Přehrávač médií HD

Netflix
YouTube
Vestavěné Wi-Fi

HMP2000
Vychutnejte si službu Netflix 

a YouTube v televizoru
Pohodlně se usaďte a vychutnejte si filmy v televizoru. Model HMP2000 se dodává s integrovanou 

službou Netflix a YouTube, takže máte k dispozici prakticky nekonečný seznam videí a filmů na vyžádání. 

Kasovní trháky i módní televizní seriály jsou nyní ihned připraveny ke sledování ve vašem obývacím 

pokoji.

Více informací
• Digitální výstup HDMI pro snadné připojení jediným kabelem
• Služba Netflix – streamování dílů TV seriálů a filmů přes internet
• Prohlížejte si fotografie ve více formátech
• Přehrávejte video ve více formátech
• Sledujte videa na YouTube přímo na svém velkoplošném televizoru*

Zaujměte více
• Vestavěná podpora standardu Wi-Fi pro snadné bezdrátové připojení k ostatním médiím
• Vysokorychlostní propojení USB 2.0 přehrává video/hudbu z jednotky USB flash
• Integrované internetové služby



 HDMI pro snadné připojení k síti

Zkratka HDMI je označením rozhraní High 
Definition Multimedia Interface (multimediální 
rozhraní pro vysoké rozlišení). Představuje 
přímé digitální připojení, které přenáší digitální 
video s vysokým rozlišením a digitální 
vícekanálový zvuk. Vypuštěním převodu na 
analogové signály je zajištěn dokonalý obraz a 
zvuk. Rozhraní HDMI je plně zpětně 
kompatibilní s formátem DVI.

Vysokorychlostní propojení USB 2.0

Univerzální datová sběrnice neboli USB je 
standardní protokol, který je obvykle používán 
k připojení počítačů, periférií a spotřebního 
elektronického vybavení. Vysokorychlostní 
USB zařízení má přenosovou rychlost dat až 
480 Mb/s - již od 12 Mb/s v původních USB 
zařízeních. Díky vysokorychlostnímu propojení 

USB 2.0 stačí pouze zapojit USB zařízení, zvolit 
film, hudbu nebo fotografie a začít přehrávat.

Fotografie ve více formátech

Prohlížejte a vychutnávejte si fotografie 
v široké škále formátů, například JPEG, JPG, M-
JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP nebo HD 
JPEG, přímo na svém širokoúhlém televizoru. 
Proměňte obývací pokoj ve fotogalerii a 
podělte se o své fantastické vzpomínky 
s přáteli i rodinou.

Videa na YouTube

Sledujte svá videa na YouTube přímo na 
televizoru. Vychutnejte si ohromnou sbírku 
online videí na větší obrazovce – a nebudete 
muset ani zapínat počítač. Jednoduše se 
ujistěte, že je váš Blu-ray přehrávač nebo 
systém domácího kina připojen k internetu, 
buď bezdrátově* nebo pomocí kabelů, a pak se 

můžete pohodlně opřít a vychutnat si to 
nejlepší z YouTube.

Streamování videa Netflix

Můžete ihned sledovat díly televizních seriálů a 
filmy, jakmile je shlédnete v televizi. 
Potřebujete k tomu jen připojení k internetu 
(Wi-Fi nebo Ethernet) a balíček členství ve 
službě Netflix, který zahrnuje streamování*, a 
můžete začít.

Vestavěná podpora Wi-Fi (zábava a 
vzdělávání)
Díky vestavěné funkci Wi-Fi můžete jednoduše 
připojit svůj přehrávač k bezdrátové síti Wi-Fi 
a pohodlně jej připojit k internetu bez změti 
překážejících kabelů. Nyní si můžete vychutnat 
služby pro vzdělání a zábavu, jako jsou 
například videa, hudba, zprávy, předpověď 
počasí, fotografie a další!
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Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 9 x 4,5 x 10 cm
• Hmotnost: 0,1575 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 22 x 14,2 x 6,2 cm
• Čistá hmotnost: 0,36 kg
• Hrubá hmotnost: 0,495 kg
• Hmotnost obalu: 0,135 kg
• EAN: 87 12581 66770 2
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Typ umístění poličky: Dummy

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 23 x 20 x 15,5 cm
• Čistá hmotnost: 1,08 kg
• Hrubá hmotnost: 1,625 kg
• Hmotnost obalu: 0,545 kg
• GTIN: 1 87 12581 66770 9
• Počet spotřebitelských balení: 3

Obraz/displej
• Digitálně analogový převodník: 12 bit, 108 MHz
• Vylepšení obrazu: Vysoké rozlišení (720p, 1080i, 

1080p), Smart Picture, Zvýšení rozlišení videa, 
Převzorkování videa

Zvuk
• Digitálně analogový převodník: 24 bit, 192 kHz
• Kmitočtová charakteristika: 30-20 000 Hz
• Odstup signál/šum: 90
• Přeslech (1kHz): 70 dB
• Funkce Dynamic Range (1kHz): 80 dB
• Zkreslení a šum (1kHz): 65 dB
• Zvukový systém: Dolby Digital

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, 

WMV (V9), VC-1

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB
• Kompresní formát: MP3, WMA, Dolby Digital, 

PCM
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Přehrávání digitálních fotografií
• Formát komprese obrázků: BMP, GIF, JPEG, PNG, 

TIFF
• Vylepšení obrazu: Zvětšení
• Média pro přehrávání: Jednotka Flash USB

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: USB
• Zadní konektory: Výstup HDMI

Pohodlí
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, 
Čeština, Finština, Francouzština, Němčina, Italština, 
Polština, Portugalská, Španělština, Švédština, 
Turečtina, Čeština, Řecká, Maďarština, Ruština, 
Rumunština, Slovenština, Ukrajinština

• EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím 
jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím 
jednoho tlačítka

• Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace 
firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru online

• Podpora titulků: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Spotřeba
• Napájení: 110–240 V, 50/60 Hz
• Spotřeba elektrické energie: <10 W
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <1 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér AC–DC, 

Dálkový ovladač, Uživatelská příručka, 
Mezinárodní záruční list

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 90 x 50 x 100 mm
•
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* Vyžaduje členství ve službě Netflix pro neomezené streamování.
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