
 

 

Philips
HD-mediaspeler

Netflix
YouTube
Ingebouwde Wi-Fi

HMP2000
Geniet van Netflix en 

YouTube op uw TV
Leun achterover en geniet van films op de TV. Netflix en YouTube zijn geïntegreerd op de 
HMP2000, zodat u kunt kiezen uit een bijna eindeloze lijst van video's en films op aanvraag. 
Nu kunt u gewoon in uw woonkamer direct genieten van kaskrakers en populaire TV-series.

Zie meer
• Digitale HDMI-uitvoer voor een eenvoudige aansluiting met slechts één kabel
• Streamen van TV-afleveringen en films via internet met Netflix
• Foto's in verschillende indelingen bekijken
• Video's in verschillende indelingen afspelen
• YouTube-video's rechtstreeks bekijken op uw grote TV-scherm*

Doe meer
• Ingebouwde Wi-Fi om draadloos van uw aangesloten media te genieten
• Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
• Internetdiensten geïntegreerd



 HDMI voor een eenvoudige AV-
aansluiting

HDMI staat voor High Definition Multimedia 
Interface. Dit is een directe digitale verbinding 
voor digitale HD-video en digitale 
meerkanaalsaudio. HDMI levert een perfecte 
beeld- en geluidskwaliteit zonder enige ruis, 
doordat het signaal niet naar analoog hoeft te 
worden omgezet. HDMI is volledig compatibel 
met oude versies van DVI (Digital Video 
Interface).

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een 
protocolstandaard om PC's, randapparaten en 
consumentenelektronica-apparaten 
gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten 
hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 
480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van 

oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed 
USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-
apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de 
gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

Foto's in verschillende indelingen

Bekijk en geniet van uw foto's in allerlei 
indelingen, waaronder JPEG, JPG, M-JPEG, 
PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP en HD JPEG – 
rechtstreeks op uw breedbeeld-TV! Verander 
uw woonkamer in een fotogalerij en deel 
mooie herinneringen met vrienden en familie.

YouTube-video's

Bekijk nu YouTube-video's op uw TV. Geniet 
van de enorme verzameling onlinevideo's op 
een groter scherm, zonder dat u zelfs maar uw 
computer hoeft in te schakelen. U hoeft alleen 
maar uw Blu-ray-speler of home cinema-

systeem op internet aan te sluiten, draadloos* 
of met een kabel, om vervolgens op de bank te 
kunnen genieten van het beste van YouTube.

Netflix-videostreaming

Onmiddellijk TV-afleveringen en films bekijken 
op TV, zo vaak als u wilt. U hebt alleen een 
internetverbinding nodig (Wi-Fi of Ethernet) 
en een Netflix-lidmaatschapspakket dat 
streamen omvat* en u bent klaar om te 
beginnen.

Ingebouwde Wi-Fi (infotainment)
Dankzij de ingebouwde Wi-Fi-functie kunt u 
uw muziekspeler eenvoudig verbinden met uw 
Wi-Fi-thuisnetwerk, dus u kunt eenvoudig 
internetten zonder gerommel met kabels. 
Geniet nu van ingebouwde 
infotainmentservices, zoals video's, muziek, 
nieuws, weer, foto's en meer!
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

9 x 4,5 x 10 cm
• Gewicht: 0,1575 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

22 x 14,2 x 6,2 cm
• Nettogewicht: 0,36 kg
• Brutogewicht: 0,495 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,135 kg
• EAN: 87 12581 66770 2
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 23 x 20 x 15,5 cm
• Nettogewicht: 1,08 kg
• Brutogewicht: 1,625 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,545 kg
• GTIN: 1 87 12581 66770 9
• Aantal consumentenverpakkingen: 3

Beeld/scherm
• D/A-converter: 12-bits, 108 MHz
• Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 

1080p), Smart Picture, Video upscaling, Video-
upsampling

Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• Frequentiebereik: 30 - 20.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: 90
• Crosstalk (1 kHz): 70 dB
• Dynamisch bereik (1 kHz): 80 dB
• Vervorming en ruis (1 kHz): 65 dB
• Geluidssysteem: Dolby Digital

Videoweergave
• Compressie-indelingen: H.264, MKV, MPEG1, 

MPEG2, WMV (V9), VC-1

Audioweergave
• Media afspelen: USB Flash Drive
• Compressie-indeling: MP3, WMA, Dolby Digital, 

PCM
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Weergave van digitale foto's
• Compressieformaat van foto: BMP, GIF, JPEG, 

PNG, TIFF
• Beeldverbetering: Zoomen
• Media afspelen: USB Flash Drive

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB
• Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang

Comfort
• Taalversies in beeldschermmenu: Deens, Engels, 

Fins, Frans, Duits, Italiaans, Pools, Portugees, 
Spaans, Zweeds, Turks, Tsjechisch, Grieks, 
Hongaars, Russisch, Roemeens, Slowaaks, 
Oekraïens

• EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op 
de knop, Stand-by met één druk op de knop

• Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden 
via USB, Onlinefirmware-upgrade

• Ondersteuning voor ondertiteling: .psb, .smi, .srt, 
.ssa, .sub

Vermogen
• Stroomvoorziening: 110 - 240 V, 50/60 Hz
• Energieverbruik: < 10 W
• Stroomverbruik in stand-bystand: < 1 W

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC/DC-adapter, 

Afstandsbediening, Gebruiksaanwijzing, 
Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

90 x 50 x 100 mm
•
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* Netflix-lidmaatschap voor onbeperkt streamen vereist.
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