
 

 

„Philips“
Aukštos raiškos medijos 
grotuvas

„Netflix“
„YouTube“
Integruota „WiFi“

HMP2000
Mėgaukitės „Netflix“ ir „YouTube“ 

savo televizoriaus ekrane
Atsisėskite ir mėgaukitės filmais televizoriaus ekrane. HMP2000 yra integruotosios „Netflix“ ir 

„YouTube“ programos, kurias naudodami beveik be jokių apribojimų galėsite mėgautis vaizdo įrašais ir 

nuomojamais filmais. Populiariausiais filmais ir TV serialais savo svetainėje galėsite mėgautis iškart.

Žr. daugiau
• HDMI skaitmeninė išvestis leis lengvai prisijungti vienu laidu
• „Netflix“ transliuoja TV serialus ir filmus internetu
• Peržiūrėkite nuotraukas įvairiais formatais
• Leiskite vaizdo įrašus keliais formatais
• Žiūrėkite YouTube video tiesiai savo dideliame televizoriaus ekrane*

Pasinerkite giliau
• Integruota „WiFi“ – mėgaukitės prijungta medija belaidžiu būdu
• „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ 

atmintinės
• Integruotos interneto paslaugos



 HDMI leis lengvai prijungti AV įrangą

HDMI yra didelės raiškos multimedijos sąsajos 
(High Definition Multimedia Interface) 
santrumpa. Tai tiesioginis skaitmeninis ryšys, 
galintis perduoti skaitmeninį HD vaizdo signalą 
ir skaitmeninį daugiakanalį garsą. Išvengdamas 
konvertavimo į analoginius signalus jis užtikrina 
puikią vaizdo ir garso kokybę be jokių 
triukšmų. HDMI yra visiškai suderinama su 
ankstesne skaitmenine vaizdo sąsaja – DVI 
(Digital Video Interface).

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

Universalioji magistralė arba USB – tai 
protokolo standartas, kuris naudojamas 
kompiuteriams, periferiniams įrenginiams ir 
buitiniams elektronikos prietaisams patogiai 
susieti. „Hi-Speed USB“ įrenginiai gali pasiekti 
iki 480 Mbps duomenų perdavimo greitį 

(ankstesniuose USB įrenginiuose buvo 
pasiekiamas 12 Mbps). Jei naudosite „Hi-Speed 
USB 2.0“ jungtį, viskas, ką turėsite padaryti, – 
prijungti USB įrenginį, pasirinkti filmą, muziką 
ar nuotrauką ir šį turinį paleisti.

Nuotraukos įvairiuose formatuose

Žiūrėkite ir mėgaukitės nuotraukomis įvairiais 
formatais: JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, 
GIF, BMP ir HD JPEG – tiesiai savo 
plačiaekraniame televizoriuje! Paverskite savo 
svetainę foto galerija ir dalinkitės nuostabiais 
momentais su savo draugais ir šeima.

YouTube video

Žiūrėkite YouTube vaizdus savo televizoriuje 
jau dabar. Mėgaukitės didžiule internetinių 
vaizdų didesniame ekrane kolekcija net 
neįjungdami kompiuterio. Paprasčiausiai 

įsitikinkite, kad „Blu-ray“ grotuvas arba namų 
kino teatro sistema yra prijungta prie interneto 
belaidžiu būdu* ar laidais, tada atsiloškite ir 
mėgaukitės geriausiais YouTube vaizdais.

„Netflix“ vaizdo transliacijos

Žiūrėkite TV serialus ir filmus tiek, kiek norite. 
Viskas, ko jums reikia, – interneto ryšys („Wi-
Fi“ arba eterneto) ir „Netflix“ narystės paketas 
su transliacijų funkcija*.

Integruotasis „Wi-Fi“ (informacija ir 
pramogos)
Naudodamiesi integruotuoju „Wi-Fi“ galėsite 
lengvai prijungti savo leistuvą prie namų „Wi-
Fi“ tinklo ir patogiai naršyti internete be jokių 
besiraizgančių laidų. Dabar galite mėgautis 
integruotomis informacijos ir pramogų 
paslaugomis, pavyzdžiui, vaizdo įrašais, muzika, 
naujienomis, orų prognozėmis, nuotraukomis 
ir kt.!
HMP2000/12

Ypatybės
Aukštos raiškos medijos grotuvas
„Netflix“ „YouTube“, Integruota „WiFi“



Išleidimo data 2017-04-10

Versija: 1.0.5

12 NC: 8670 000 97585
EAN: 08 71258 16677 02

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų 
savininkų nuosavybė.

www.philips.com
Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 9 x 4,5 x 10 cm
• Svoris: 0,1575 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

22 x 14,2 x 6,2 cm
• Grynasis svoris: 0,36 kg
• Bendras svoris: 0,495 kg
• Pakuotės svoris: 0,135 kg
• EAN: 87 12581 66770 2
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 23 x 20 x 15,5 cm
• Grynasis svoris: 1,08 kg
• Bendras svoris: 1,625 kg
• Pakuotės svoris: 0,545 kg
• GTIN: 1 87 12581 66770 9
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3

Vaizdas / ekranas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Sumanusis vaizdas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas, Vaizdo ryškumo pagerinimas

Garsas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
• Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: 90
• Perėjimas (1kHz): 70 dB
• Dinaminis diapazonas (1kHz): 80 dB
• Iškraipymai ir garsas (1kHz): 65 dB
• Garso sistema: „Dolby Digital“

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: H.264, MKV, MPEG1, 

MPEG2, WMV (V9), VC-1

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: USB atmintinė
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA, „Dolby Digital“, 

PCM
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: BMP, GIF, JPEG, PNG, 

TIFF
• Vaizdo išryškinimas: išdidinimas
• Atkuriama medija: USB atmintinė

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: USB
• Galinė jungtis: HDMI išvestis

Patogumas
• Ekrano meniu kalbos: danų, Anglų, suomių, 

prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, portugalų, ispanų, 
švedų, turkų, čekų, graikų, vengrų, rusų, rumunų, 
slovakų, ukrainiečių

• „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu 
paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB, 
Mikroprogramos atnaujinimas internete

• Subtitrų palaikymas: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 110–240 V, 50 / 60 Hz
• Energijos sąnaudos: < 10 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 1 W

Priedai
• Pridedami priedai: AC-DC adapteris, Nuotolinis 

valdymas, Vartotojo vadovas, Tarptautinės 
garantijos lapas

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

90 x 50 x 100 mm
•
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* Reikia „Netflix“ neribotos transliacijos narystės.
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