
 

 

Philips
Player media HD

Netflix
YouTube
WiFi integrat

HMP2000
Bucuraţi-vă de Netflix şi YouTube 

pe televizorul dvs.
Aşezaţi-vă confortabil şi bucuraţi-vă de filme pe televizorul dvs. Noul HMP2000 include Netflix şi 
YouTube, oferindu-vă practic o listă nesfârşită de clipuri video şi filme la cerere. Acum, 
blockbuster-ele şi serialele TV preferate sunt disponibile instantaneu în propria dvs. sufragerie.

Vedeţi mai mult
• Ieșire digitală HDMI pentru conectare rapidă, cu un singur cablu
• Filme și episoade TV difuzate în flux Netflix prin Internet
• Vizualizaţi fotografii în diverse formate
• Redaţi clipuri video în diverse formate
• Vizionaţi clipuri video YouTube direct pe ecranul televizorului*

Implicaţi-vă mai mult
• Wi-Fi încorporat pentru a vă bucura wireless de suportul media conectat
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
• Servicii de Internet integrate



 HDMI, pentru conectare AV simplă

HDMI este o interfaţă multimedia de înaltă 
definiţie. Este o conexiune digitală directă care 
poate transmite imagini video de înaltă 
definiţie, precum și semnal audio digital pe mai 
multe canale. Prin eliminarea conversiei în 
semnal analogic, oferă o calitate perfectă a 
imaginii și a sunetului, fără zgomote. HDMI este 
un format complet compatibil cu DVI.

Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol 
standard care este utilizat în mod confortabil 
pentru a lega calculatoare, periferice și 
echipamente electronice de larg consum. 
Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de 
transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la 
12 Mbps la dispozitivele originale USB. 
Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză, 

tot ceea ce trebuie să faceţi este să vă conectaţi 
dispozitivul USB, să selectaţi filmul, muzica sau 
imaginile și să începeţi să redaţi.

Fotografii în diverse formate

Vizualizaţi și bucuraţi-vă de fotografiile dvs. 
într-o gamă largă de formate, inclusiv JPEG, 
JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP și HD 
JPEG – direct pe televizorul dvs. cu ecran lat! 
Transformaţi camera de zi într-o galerie foto și 
împărtășiţi amintirile frumoase împreună cu 
prietenii și familia.

Clipuri video YouTube

Vizionaţi acum clipuri video YouTube pe 
televizorul dvs. Bucuraţi-vă de colecţia uriașă 
de clipuri video online pe un ecran mai mare, 
fără a trebui măcar să vă porniţi calculatorul. 
Pur și simplu asiguraţi-vă că playerul dvs. Blu-

ray sau sistemul Home theater sunt conectate 
la Internet, fie wireless*, fie prin cabluri - apoi 
așezaţi-vă confortabil și bucuraţi-vă de ceea ce 
este mai bun pe YouTube.

Streaming video Netflix

Urmăriţi instantaneu episoade TV și filme ori 
de câte ori doriţi să vă uitaţi la televizor. Aveţi 
nevoie doar de o conexiune la Internet (Wi-Fi 
sau Ethernet) și de un abonament la Netflix 
care include streaming* și sunteţi gata să 
începeţi.

Wi-Fi încorporat
Graţie Wi-Fi încorporat, conectând playerul 
direct la reţeaua dvs. de acasă Wi-Fi, vă puteţi 
conecta ușor la Internet fără cabluri în 
dezordine. Acum vă puteţi bucura de servicii 
încorporate de infotainment, precum 
videoclipuri, muzică, știri, starea vremii, 
fotografii și multe altele!
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Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 9 x 4,5 x 10 cm
• Greutate: 0,1575 kg

Dimensiunile ambalajului
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

22 x 14,2 x 6,2 cm
• Greutate netă: 0,36 kg
• Greutate brută: 0,495 kg
• Greutate proprie: 0,135 kg
• EAN: 87 12581 66770 2
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară
• Cutie exterioară (L x L x Î): 23 x 20 x 15,5 cm
• Greutate netă: 1,08 kg
• Greutate brută: 1,625 kg
• Greutate proprie: 0,545 kg
• GTIN: 1 87 12581 66770 9
• Număr de ambalaje: 3

Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 108 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Înaltă definiţie 

(720p, 1080i, 1080p), Smart Picture, Upscaling 
video, Upsampling video

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 192 kHz
• Răspuns în frecvenţă: 30-20000 Hz
• Coeficient semnal/zgomot: 90
• Diafonie (1 kHz): 70 dB
• Interval dinamic (1 kHz): 80 dB
• Distorsionare și zgomot (1 kHz): 65 dB
• Sistem audio: Dolby Digital

Redare video
• Formate de comprimare: H.264, MKV, MPEG1, 

MPEG2, WMV (V9), VC-1

Redare audio
• Medii de redare: Unitate flash USB
• Format compresie: MP3, WMA, Dolby Digital, 

PCM
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Redare foto digitală
• Format de compresie a imaginii: BMP, GIF, JPEG, 

PNG, TIFF
• Caracteristici superioare ale imaginii: Zoom
• Medii de redare: Unitate flash USB

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: USB
• Conexiuni spate: Ieșire HDMI

Confort
• Limbi OSD: Daneză, Engleză, Finlandeză, Franceză, 

Germană, Italiană, Poloneză, Portugheză, Spaniolă, 
Suedeză, Turcă, Cehă, Greacă, Maghiară, Rusă, 
Română, Slovacă, Ucraina

• EasyLink (HDMI-CEC): Redare la o singură 
atingere, Mod standby la o singură atingere

• Upgrade al firmware-ului: Firmware actualizabil 
prin USB, Actualizare firmware online

• Subtitle support: .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub

Alimentare
• Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
• Consum de energie: < 10 W
• Consum în standby: < 1 W

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Telecomandă, 

Manual de utilizare, Certificat de garanţie 
internaţională

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 90 x 50 x 100 mm
•
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* Este necesar un abonament la streaming nelimitat Netflix.
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