
 

 

Philips
HD médialejátszó

Netflix
YouTube
Beépített Wi-Fi

HMP2000
Élvezze a Netflix és YouTube 

videókat a TV-jén.
Dőljön hátra, és élvezze a filmeket a TV-n. A HMP2000 készülék integrált Netflix és YouTube 
szolgáltatással rendelkezik, így gyakorlatilag végtelen mennyiségű videót, és igény szerint letölthető 
filmet kínál. A kasszasikerek és a legfrissebb TV-sorozatok azonnal elérhetők a nappaliból.

Lásson többet
• HDMI digitális kimenet az egyszerű kapcsolatért egyetlen kábellel
• Netflix-Streaming TV-sorozatok és filmek az Interneten keresztül
• Különböző formátumú fényképek megtekintése
• Sokféle videoformátum lejátszása
• Nézzen YouTube videókat közvetlenül nagy képernyős TV-n*

Szórakozzon többet
• Beépített Wi-Fi a vezeték nélkül csatlakoztatott médiatartalmakhoz
• A nagy sebességű USB 2.0 kapcsolattal USB flash meghajtón tárolt videó/zene is lejátszható
• Beépített internetes szolgáltatások



 HDMI az egyszerű AV kapcsolatért

A HDMI a nagy felbontású multimédia interfész 
rövidítése. Közvetlen digitális kapcsolat, amely 
digitális HD video- és digitális többcsatornás 
audioanyagot is tud kezelni. Mivel az analóg 
jeleket nem váltja át, ezért tökéletes minőségű 
képet és hangot szolgáltat, amelyek teljesen 
zajmentesek. A HDMI tökéletesen visszafele 
kompatibilis a DVI-vel (digitális videointerfész).

Nagy sebességű USB 2.0 kapcsolat

Az univerzális soros busz (USB) számítógépek, 
perifériák és szórakoztatóelektronikai 
berendezések csatlakoztatására szolgáló 
szabványos protokoll. A nagy sebességű USB 
eszközök akár 480 Mb/s adatátviteli 
sebességgel rendelkeznek, a korábbi USB 12 
Mb/s sebességével szemben. Nagy sebességű 
USB 2.0 kapcsolat esetén nem kell mást tennie, 

mint csatlakoztatni az USB eszközt, kiválasztani 
a filmet, zenét vagy képet, és máris kezdheti a 
lejátszást.

Különböző formátumú fényképek

A megtekinthető fényképformátumok széles 
választéka - JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, 
TIFF, GIF, BMP és HD JPEG – vár Önre a 
szélesképernyős TV-n! A nappali egy pillanat 
alatt fényképgalériává változhat, ahol csodás 
emlékek sokaságát oszthatja meg családjával és 
barátaival.

YouTube videók

Nézzen YouTube videókat TV-jén. Élvezze az 
online videók hatalmas választékát nagyobb 
képernyőn, anélkül, hogy számítógépét be 
kellene kapcsolnia. Egyszerűen győződjön meg 
róla, hogy Blu-ray lejátszója vagy házimozi-

rendszere csatlakoztatva van az Internethez 
vezeték nélkül* vagy vezetékkel - majd dőljön 
hátra, és élvezze a YouTube legjavát.

Netflix video-streaming

TV-sorozatok és filmek azonnali megtekintése 
a TV-készülékén, amilyen gyakran csak kívánja. 
Mindössze internetkapcsolatra (akár Wi-Fi, 
akár Ethernet), és streaming szolgáltatást is 
tartalmazó Netflix tagsági csomagra van 
szüksége, és máris minden készen áll.

Beépített Wi-Fi (információk/
szórakoztatás)
A beépített Wi-Fi funkciónak köszönhetően 
lejátszóját közvetlenül az otthoni WI-Fi 
hálózathoz csatlakoztathatja, így az 
internetcsatlakoztatást praktikusan, a kábelek 
kuszasága nélkül tudja megvalósítani.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 9 x 4,5 x 10 cm
• Tömeg: 0,1575 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

22 x 14,2 x 6,2 cm
• Nettó tömeg: 0,36 kg
• Bruttó tömeg: 0,495 kg
• Táratömeg: 0,135 kg
• EAN: 87 12581 66770 2
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Polcra helyezési mód: Makett

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

23 x 20 x 15,5 cm
• Nettó tömeg: 1,08 kg
• Bruttó tömeg: 1,625 kg
• Táratömeg: 0,545 kg
• GTIN: 1 87 12581 66770 9
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 12 bit, 108 MHz
• Képjavítás: Nagy felbontású (720p, 1080i, 1080p), 

Smart Picture, Video-felkonvertálás, 
Videofelbontás felkonvertálása

Hangzás
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Frekvenciaválasz: 30-20000 Hz
• Jel-zaj viszony: 90
• Áthallás (1 kHz-en): 70 dB
• Dinamikatartomány (1 kHz-en): 80 dB
• Torzítás és zaj (1 kHz): 65 dB
• Hangrendszer: Dolby Digital

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: H.264, MKV, MPEG1, 

MPEG2, WMV (V9), VC-1

Audiolejátszás
• Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó
• Tömörítési formátum: MP3, WMA, Dolby Digital, 

PCM
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s

Digitális fényképlejátszás
• Képtömörítési formátum: BMP, GIF, JPEG, PNG, 

TIFF
• Képjavítás: Nagyítás
• Adathordozók lejátszása: USB flash meghajtó

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: USB-vel
• Hátoldali csatlakozók: HDMI kimenet

Kényelem
• Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, angol, finn, 

francia, német, olasz, lengyel, portugál, spanyol, 
svéd, török, cseh, görög, magyar, orosz, román, 
szlovák, ukrán

• EasyLink (HDMI-CEC): Lejátszás egy 
gombnyomásra, Készenléti üzemmód egyetlen 
gombnyomásra

• Frissíthető firmware: USB-n keresztül frissíthető 
firmware, Interneten keresztül frissíthető firmware

• Felirattámogatás: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Energiaellátás
• Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz
• Energiafogyasztás: < 10 W
• Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 1 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: AC/DC adapter, Távvezérlő, 

Felhasználói kézikönyv, Nemzetközi garancialevél

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 90 x 50 x 100 mm
•
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* Korlátozás nélküli Netflix streaming előfizetés szükséges.
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