
 

 

Philips
Odtwarzacz multimedialny 
HD

Netflix
YouTube
Wbudowana sieć Wi-Fi

HMP2000
Korzystaj z serwisów Netflix i 

YouTube na ekranie telewizora
Usiądź wygodnie i oglądaj filmy na ekranie telewizora. Odtwarzacz HMP2000 jest zintegrowany z 
serwisami Netflix i YouTube, dzięki czemu liczba dostępnych filmów (również na żądanie) jest 
praktycznie nieograniczona. Filmowe hity i najnowsze seriale telewizyjne są na wyciągnięcie ręki.

Zobacz więcej
• Wyjście cyfrowe HDMI - jeden przewód i wszystko podłączone
• Netflix — przesyłanie strumieniowe seriali telewizyjnych oraz filmów przez Internet
• Wyświetlanie zdjęć w różnych formatach
• Odtwarzanie filmów w różnych formatach
• Teraz możesz oglądać filmy z serwisu YouTube na dużym ekranie telewizora*

Przeżyj więcej
• Wbudowana sieć Wi-Fi umożliwia bezprzewodowe korzystanie z podłączonych nośników
• Szybkie złącze USB 2.0 zapewnia odtwarzanie filmów i utworów muzycznych 

przechowywanych w pamięci flash USB
• Zintegrowane usługi internetowe



 Łatwe połączenie dzięki HDMI

Skrót HDMI oznacza interfejs multimedialny 
wysokiej rozdzielczości. Jest to bezpośrednie 
połączenie cyfrowe, przez które mogą być 
przekazywane zarówno sygnały wideo w 
wysokiej rozdzielczości, jak i wielokanałowe 
sygnały audio. Uniknięcie konwersji na sygnały 
analogowe daje idealny obraz i jakość dźwięku, 
zupełnie bez zakłóceń. Interfejs HDMI jest 
wstecznie zgodny z interfejsem DVI (Digital 
Video Interface).

Szybkie złącze USB 2.0

Uniwersalna magistrala szeregowa (USB) to 
standardowy interfejs umożliwiający 
połączenie komputerów PC z urządzeniami 
peryferyjnymi i sprzętem elektronicznym. 
Urządzenia z szybkim złączem USB osiągają 
przepustowość do 480 Mb/s — to więcej w 
porównaniu z 12 Mb/s w przypadku USB 
pierwszej generacji. W przypadku szybkich 

złączy USB 2.0 musisz jedynie podłączyć dane 
urządzenie USB, wybrać plik filmowy, 
muzyczny lub zdjęcie i rozpocząć odtwarzanie.

Zdjęcia w różnych formatach

Wyświetlaj zdjęcia w szerokim zakresie 
formatów, w tym JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, 
TIF, TIFF, GIF, BMP i HD JPEG, bezpośrednio 
na ekranie telewizora panoramicznego! 
Zamień swój salon w galerię zdjęć i podziel się 
wspaniałymi wspomnieniami z przyjaciółmi i 
rodziną.

Filmy z serwisu YouTube

Oglądaj filmy z serwisu YouTube na ekranie 
telewizora już teraz. Ciesz się ogromną 
kolekcją internetowych filmów na dużym 
ekranie bez konieczności włączania 
komputera. Wystarczy podłączyć odtwarzacz 
płyt Blu-ray bądź zestaw kina domowego do 
Internetu — bezprzewodowo lub za pomocą 

przewodów — i już można oglądać najlepsze 
filmy z serwisu YouTube.

Przesyłanie strumieniowe wideo Netflix

Oglądaj na ekranie telewizora seriale 
telewizyjne oraz filmy tak często, jak chcesz. 
Wszystko, czego potrzebujesz, to połączenie 
internetowe (Wi-Fi lub Ethernet) i pakiet 
członkowski Netflix, który obejmuje 
przesyłanie strumieniowe* i możesz zaczynać.

Wbudowany interfejs Wi-Fi 
(informacyjno-rozrywkowy)
Dzięki wbudowanej obsłudze Wi-Fi wystarczy 
po prostu połączyć odtwarzacz z domową 
siecią Wi-Fi, aby wygodnie połączyć się z 
Internetem bez bałaganu związanego z kablami. 
Teraz możesz korzystać z wbudowanych usług 
informacyjno-rozrywkowych, takich jak filmy, 
muzyka, wiadomości pogoda, zdjęcia i nie 
tylko!
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Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

9 x 4,5 x 10 cm
• Waga: 0,1575 kg

Wymiary opakowania
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

22 x 14,2 x 6,2 cm
• Waga netto: 0,36 kg
• Waga brutto: 0,495 kg
• Ciężar opakowania: 0,135 kg
• EAN: 87 12581 66770 2
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Typ ułożenia półki: Reklamowe

Karton zewnętrzny
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

23 x 20 x 15,5 cm
• Waga netto: 1,08 kg
• Waga brutto: 1,625 kg
• Ciężar opakowania: 0,545 kg
• GTIN: 1 87 12581 66770 9
• Liczba opakowań konsumenckich: 3

Obraz/wyświetlacz
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 12 bitów, 

108 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: Wysoka rozdzielczość 

(720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Zwiększanie 
rozdzielczości obrazu, Zwiększanie próbkowania 
wideo

Dźwięk
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz
• Pasmo przenoszenia: 30–20 000 Hz
• Stosunek sygnału do szumu: 90
• Przesłuch (1 kHz): 70 dB
• Dynamika (1 kHz): 80 dB
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): 65 dB
• System dźwięku: Dolby Digital

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, 

WMV (V9), VC-1

Odtwarzanie dźwięku
• Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB
• Format kompresji: MP3, WMA, Dolby Digital, PCM
• Szybkość kompresji MP3: 32–320 kb/s

Odtwarzanie cyfrowych zdjęć
• Format kompresji zdjęć: BMP, GIF, JPEG, PNG, 

TIFF
• Funkcje poprawy obrazu: Zoom
• Odtwarzane nośniki: Pamięć flash USB

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: USB
• Gniazda z tyłu: Wyjście HDMI

Udogodnienia
• Języki menu ekranowego (OSD): duński, angielski, 

fiński, francuski, niemiecki, włoski, polski, 
portugalski, hiszpański, szwedzki, turecki, czeski, 
grecki, węgierski, rosyjski, rumuński, słowacki, 
ukraiński

• EasyLink (HDMI-CEC): Odtwarzanie jednym 
przyciskiem, Tryb gotowości uruchamiany jednym 
przyciskiem

• Aktualizacje oprogramowania urządzenia: 
Aktualizowanie oprogramowania przez USB, 
Aktualizacja oprogramowania sprzętowego w 
Internecie

• Obsługa napisów: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Moc
• Źródło zasilania: 110–240 V, 50/60 Hz
• Zużycie energii: < 10 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 1 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Pilot zdalnego sterowania, Instrukcja 
obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat)

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

90 x 50 x 100 mm
•
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* Wymagane członkostwo Netflix obejmujące nieograniczone 
przesyłanie strumieniowe.
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