
 

 

Philips
Leitor multimédia HD

Netflix
YouTube
Wi-Fi incorporado

HMP2000
Desfrute do Netflix e YouTube 

no seu televisor
Sente-se, descontraia e veja filmes no televisor. O HMP2000 tem Netflix e YouTube 
integrados, oferecendo uma lista praticamente interminável de vídeos e filmes a pedido. Os 
filmes e as séries de TV mais vistos estão instantaneamente disponíveis na sua sala de estar.

Veja mais
• Saída digital HDMI para ligação fácil com um único cabo
• Netflix - transmissão de episódios de TV e filmes através da Internet
• Veja fotografias em vários formatos
• Reproduza vídeo em vários formatos
• Veja vídeos do YouTube directamente no seu televisor* de ecrã grande

Desfrute mais
• Wi-Fi incorporado para desfrutar do suporte multimédia ligado sem fios
• A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
• Serviços de Internet integrados



 HDMI para ligações AV simples

HDMI significa High Definition Multimedia 
Interface (interface multimédia de alta 
definição). Trata-se de uma ligação digital 
directa que consegue transportar o vídeo 
digital de alta definição, assim como o áudio 
multicanais digital. Ao eliminar a conversão 
para sinais analógicos está a proporcionar 
imagens perfeitas e som de qualidade, 
completamente isentos de ruído. HDMI é 
totalmente compatível com DVI (Digital Video 
Interface).

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

Universal Serial Bus (Barramento Série 
Universal) ou USB é um protocolo standard 
que é convenientemente usado para ligar 
vários PC, periféricos e equipamento 
electrónicos de consumidor. Os dispositivos 
com USB de Alta Velocidade possuem uma 
velocidade máxima de transferência de dados 

de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos 
USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta 
Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar 
o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, 
música ou fotografia e reproduzir à vontade.

Fotografia em vários formatos

Veja e desfrute das suas fotografias numa vasta 
gama de formatos, incluindo JPEG, JPG, M-
JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP e HD JPEG – 
directamente no seu televisor de ecrã 
panorâmico! Transforme a sua sala de estar 
numa galeria fotográfica e partilhe memórias 
fantásticas com os seus amigos e família.

Vídeos YouTube

Agora pode ver vídeos do YouTube no seu 
televisor. Desfrute de uma vasta colecção de 
vídeos online num ecrã maior, sem ter de ligar 
o seu computador. Basta assegurar-se de que 
o seu leitor Blu-ray ou sistema de cinema em 

casa está ligado à Internet, sem fios* ou com 
fios - em seguida, descontraia e desfrute do 
melhor do YouTube.

Transmissão de vídeo via Netflix

Veja episódios de TV e filmes 
instantaneamente e as vezes que desejar no 
seu televisor. Precisa apenas de uma ligação à 
Internet (Wi-Fi ou Ethernet) e um pacote de 
subscrição do Netflix que inclua transmissão 
em fluxo* e já está.

Wi-Fi incorporado (infoentretenimento)
Graças ao Wi-Fi incorporado, basta ligar o seu 
leitor directamente à sua rede Wi-Fi 
doméstica e pode ligar-se comodamente à 
Internet sem qualquer confusão de cabos. 
Agora pode desfrutar de serviços de 
infoentretenimento incorporados, como 
vídeos, música, notícias, meteorologia, 
fotografias e muito mais!
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

9 x 4,5 x 10 cm
• Peso: 0,1575 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

22 x 14,2 x 6,2 cm
• Peso líquido: 0,36 kg
• Peso bruto: 0,495 kg
• Tara: 0,135 kg
• EAN: 87 12581 66770 2
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

23 x 20 x 15,5 cm
• Peso líquido: 1,08 kg
• Peso bruto: 1,625 kg
• Tara: 0,545 kg
• GTIN: 1 87 12581 66770 9
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Imagem/visualização
• Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
• Melhoramento de imagem: Alta def. (720p, 1080i, 

1080p), Smart Picture, Aumento da resolução de 
vídeo, Upsampling de vídeo

Som
• Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Frequência de resposta: 30-20 000 Hz
• Relação sinal/ruído: 90
• Diafonia (1kHz): 70 dB
• Limite dinâmico (1kHz): 80 dB
• Distorção e Ruído (1kHz): 65 dB
• Sistema de som: Dolby Digital

Reprodução de vídeo
• Formatos de compressão: H.264, MKV, MPEG1, 

MPEG2, WMV (V9), VC-1

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: Unidade flash USB
• Formato de compressão: MP3, WMA, Dolby 

Digital, PCM
• Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps

Reprodução de fotografias digitais
• Formato de compressão de imagens: BMP, GIF, 

JPEG, PNG, TIFF
• Melhoramento de imagem: Zoom
• Suporte de reprodução: Unidade flash USB

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: USB
• Ligações posteriores: Saída HDMI

Funcionalidades
• Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, 

Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Polaco, 
Português, Espanhol, Sueco, Turco, Checo, Grego, 
Húngaro, Russo, Romeno, Eslovaco, Ucrânia

• EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só 
toque, Modo standby com um só toque

• Firmware actualizável: Firmware actualizável 
através de USB, Actualização de firmware online

• Legendas suportadas: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Alimentação
• Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consumo de energia: < 10 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 1 W

Acessórios
• Acessórios incluídos: Adaptador CA-CC, 

Telecomando, Manual do utilizador, Folheto de 
garantia mundial

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

90 x 50 x 100 mm
•
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* Para transmissões ilimitadas do Netflix é necessário ser membro.
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