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1 Техніка безпеки та важлива 
інформація

Уважно прочитайте усі інструкції перед використанням цього пристрою. 
Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, 
гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека
Попереджувальні символи 

  
Символ блискавки вказує на те, що пристрій містить неізольовані матеріали, 
які можуть спричинити ураження електричним струмом. Щоб убезпечити 
себе та інших користувачів пристрою, не розбирайте корпус. 

 
Знак оклику вказує на функції, використовувати які слід лише після ретельного 
ознайомлення з відповідними інструкціями для уникнення проблем у роботі 
чи обслуговуванні пристрою. 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Щоб зменшити ризик ураження електричним струмом, 
пристрій слід оберігати від впливу дощу чи вологи, а також не ставити на 
нього посудини з рідиною, наприклад вази. 
УВАГА! Щоб запобігти ураженню електричним струмом, повністю вставляйте 
штепсель у розетку. (Для регіонів, де використовуються штепселі з 
розрізненням полярності: щоб запобігти ураженню електричним струмом, 
вставляйте широкий контакт у широкий роз'єм). 
Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
Уникайте витікання чи розбризкування води на пристрій. 
Не ставте на пристрій жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, 
ємності з рідиною, запалені свічки тощо).  
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Внесення змін до виробу може становити небезпеку впливу 
електромагнітного опромінення або спричинити виникнення небезпечних 
ситуацій.

Попередження

 • Ніколи не знімайте корпус виробу. 
 • Деталі цього виробу не можна змащувати.
 • Ніколи не ставте виріб на інше електричне обладнання.
 • Зберігайте пристрій подалі від прямих сонячних променів, джерел відкритого вогню або 

тепла. 
 • Слідкуйте за тим, щоб кабель живлення, штекер чи адаптер завжди можна було легко 

від'єднати від мережі.
 • Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід 

стежити за його справністю.

Відповідність стандартам

 

Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо 
радіоперешкод.

Символ пристрою класу II:

  
Цей символ означає, що пристрій має систему подвійної ізоляції.
Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно 
схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права 
користуватися цим пристроєм.

Примітка

 • Табличка з даними знаходиться на дні пристрою.



5UK

Турбота про довкілля
Інформація про довкілля
Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали 
про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: 
картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен 
(пакети, захисний пінопластовий лист). 
Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на 
переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте 
пакувальні матеріали та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових 
норм. 

 
Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна 
переробити та використовувати повторно. 

 
Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі 
означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/
EC.
Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та 
електронних пристроїв.
Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби зі звичайними 
побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе 
запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей. 

Авторське право

 

Цей пристрій застосовує технологію захисту авторських прав відповідно 
до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать 
корпорації Rovi Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати 
пристрій.  
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Технічні характеристики виробів можуть бути змінені без попередження. 
Компанія WOOX залишає за собою право у будь-який момент змінювати 
вироби, не зобов'язуючись відповідним чином змінювати попередньо 
реалізовані вироби.

Гарантія
• Ніколи не намагайтеся відремонтувати виріб, оскільки це може 

призвести до травмування користувача, пошкодження виробу та 
анулювання гарантії.

• Використовуйте виріб і приладдя тільки у спосіб, визначений 
виробником. Знаки застереження, надруковані з тильної сторони виробу, 
вказують на ризик ураження електричним струмом.

• Ніколи не знімайте кришку виробу. З питань обслуговування чи ремонту 
завжди звертайтесь до Центру обслуговування клієнтів.

• Виконання будь-яких дій, прямо заборонених у цьому посібнику, 
та здійснення будь-яких процедур регулювання чи монтажу, які не 
рекомендовані або не дозволені в цьому посібнику, призведе до 
скасування гарантії.

Інформація про торгові марки
Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками 
Koninklijke Philips N.V. і використовуються компанією WOOX Innovations 
Limited за ліцензією Koninklijke Philips N.V.

  
HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks 
or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other 
countries.

  
Manufactured under license from Dolby Laboratories.
"Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

®
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Логотипи USB-IF є торговими марками корпорації Universal Serial Bus 
Implementers Forum, Inc.
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2 Загальний огляд
За допомогою пристрою HMP2500T можна виконувати на телевізорі високої 
чіткості (HDTV) такі дії:
• приймати сигнали цифрових теле- та радіопрограм найсучасніших 

послуг цифрового мовлення (DVB-T2);
• планувати перегляд, прослуховування чи запис програм;
• відтворювати мультимедійний вміст, збережений на USB-пристрої.

Головний блок

  
a  MAINS ~

• Кабель змінного струму
b L / R

• Роз'єми для відтворення аудіо 
c Pr / Pb / Y

• Роз'єми для відтворення компонентного відео
d  VIDEO

• Роз'єм для відтворення відео 
e HDMI

• Роз'єм HDMI для виведення відео- та аудіосигналу
f RF LOOP THROUGH

• Вихідний роз'єм для зовнішньої телевізійної антени
g RF IN

• Вхідний роз'єм для зовнішньої телевізійної антени

OK

k

a

i

h

g

f
bcde

j
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h 
• USB-роз'єм для відтворення мультимедійного вмісту і заряджання 

USB-накопичувача
i Дисплей стану
j 

• Натискайте цю кнопку для увімкнення; для вимкнення натискайте й 
утримуйте її понад три секунди.

CH+/CH-/  / 
• Навігація у списку параметрів
OK
• Вибір параметра
CH+/CH-
• DVB: вибір наступної чи попередньої послуги

 / 
• Збільшення або зменшення рівня гучності

k Індикатор живлення

Дистанційне керування
Увімкнення HMP2500T або перехід у режим очікування

• Натисніть кнопку .

Вибір роздільної здатності телевізора
• Кілька разів натисніть TV MODE

Вибір медіа-джерел
TV / RADIO
• Натискайте цю кнопку кілька разів для перемикання між режимами 

TV та Radio
USB
• Перехід у режим USB

Навігація між параметрами
• Навігація між параметрами
OK
• Підтвердження параметра

 / EXIT
• Вихід
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• USB: повернення на один рівень назад

Вибір теле-/радіопослуги
 (CH+) /  (CH-)

• Перехід до наступного або попереднього каналу
0-9
• Кнопки з цифрами для введення номерів каналів
EPG (електронний довідник програм)
• Список усіх теле-/радіопрограм
• Створення розкладу перегляду/прослуховування
FAV
• Доступ до списку вибраних послуг

Використання ПВМ (персонального відеомагнітофона)
LIST
• Доступ до записаних програм
REC
• Запис поточної програми

• Доступ до програм у розкладі перегляду/прослуховування/запису

Відтворення мультимедійних файлів

• Відтворення, призупинення або відновлення відтворення
 / EXIT

• Зупинка відтворення
 / 

• Перехід до попереднього чи наступного мультимедійного файлу
 / 

• Пошук у зворотному або поступальному напрямку у межах 
поточного файлу

• Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку
GOTO
• Перехід до певного моменту часу для відтворення 

мультимедійного вмісту
Червона/зелена кнопки
• Поворот фотографій

• USB: збільшення чи зменшення зображення
• TV: вибір параметрів формату кадру



11UK

REPEAT
• Вибір параметрів повторюваного відтворення
INFO
• Відображення інформації про поточну програму/файл під час 

відтворення
SUBTITLE
• Доступ до параметрів субтитрів
AUDIO
• Доступ до параметрів мов аудіосупроводу
• Доступ до параметрів аудіодоріжок
TTX
• TV/ Radio: увімкнення чи вимкнення телетексту

Зміна гучності
 / 

• Збільшення або зменшення рівня гучності

• Вимкнення/увімкнення звуку

Вибір параметрів налаштування
• Натисніть кнопку SETUP.
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3 Початок роботи
Під'єднання

 
a Під'єднайте HMP2500T до телевізора високої чіткості (HDTV) за 

допомогою кабелю HDMI (не входить у комплект).
b Під'єднайте кабель телевізійної антени (не входить у комплект) до 

роз'єму RF IN.
c Під'єднайте кабель живлення до джерела живлення.

Під'єднання до телевізора з використанням аудіовідеокабелів
Аудіо-/відеокабелі (не входять у комплект):

  

HDMI IN

SOURCE

TV

HDMI

Cable

3

AV
L

RVIDEO

L RVIDEO
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Компонентні відеокабелі (не входять у комплект):

  
• Вставляйте штекери в роз'єми відповідного кольору. 

Увімкнення та вимкнення
1 На HMP2500T натисніть на пульті дистанційного керування кнопку , 

щоб увімкнути пристрій. 
• Також можна натиснути  на головному блоці.

 
2 На телевізорі переключіться на джерело вхідного сигналу HMP2500T:

• На пульті дистанційного керування для телевізора натисніть кнопку 
джерела сигналу, щоб вибрати джерело вхідного сигналу для 
HMP2500T. 

 

Pr Pb

Y

L

RVIDEO

AV
Pb/CbPr/Cr Y 

OK

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
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3 Щоб увімкнути режим очікування HMP2500T, натисніть ще раз кнопку  
на пульті дистанційного керування.
 » Індикатор живлення засвітиться червоним світлом. 

• Або натисніть та утримуйте  на головному блоці понад три 
секунди для вимкнення. 

Автоматичний перехід у режим очікування
Якщо протягом трьох годин не буде натиснуто жодної кнопки і на 
HMP2500T не буде відтворено мультимедійного файлу, HMP2500T може 
автоматично перейти в режим очікування для економії енергії.
На пульті дистанційного керування натисніть кнопку SETUP. Перейдіть до , 
щоб увімкнути [Auto Standby].
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4 Відтворення із послуг DVB

Початкове налаштування
Під час першого використання HMP2500T слід виконати такі дії:

 
1 У меню [OSD Language] виберіть мову для екранних меню. 
2 У меню [Country] виберіть країну свого поточного місцезнаходження. 
3 У меню [Channel Search] натисніть  або OK, щоб почати 

автоматичний пошук. 
 » HMP2500T почне пошук доступних послуг. 
 » Після завершення автоматичного пошуку почнеться відтворення 

першої телевізійної послуги. 

Автоматичний пошук
У разі переїзду в інше місце (наприклад, нове місто чи країну) слід знову 
виконати автоматичний пошук для кращого прийому сигналу. 
1 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку SETUP.
2 Перейдіть до  і виберіть [Auto Search].

 » HMP2500T почне пошук доступних послуг. 
 » Після завершення автоматичного пошуку почнеться відтворення 

першої телевізійної послуги. 

Installation Guide
OSD Language English

England

EXIT Confirm

Country

Channel Search

EXIT OK
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Пошук вручну
Можна виконувати пошук послуг за номером або частотою каналу. 
1 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку SETUP. 
2 Перейдіть до  і виберіть [Manual Search].

Увімкнення теле-/радіопослуг
1 На HMP2500T виберіть режим телевізора чи радіо.

• На пульті дистанційного керування кілька разів натисніть TV / 
RADIO.
 » Буде виконано перехід до послуги, яка відтворювалася 

останньою. 

2 Увімкнення послуги за каналом 
• Натисніть  (CH+) /  (CH-) або 
• За допомогою кнопок із цифрами 0-9 введіть номери каналів. 
Увімкнення послуги за інформацією про неї
• Натисніть EPG. Натискайте  для перемикання між послугами. 
Увімкнення вибраних послуг
• Натисніть FAV.

Вибір пункту зі списку послуг

1 У режимі TV чи Radio натисніть EPG. 
 » Можна вибрати потрібний пункт зі списку доступних теле-/

радіопослуг.

2 Натискайте  для перемикання між послугами.

Сортування послуг в ЕДП
Щоб відображати послуги так, як потрібно, їх можна посортувати різними 
способами. 
1 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку SETUP. 
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2 Виберіть  > [Sort]:

[By LCN]: послуги сортуються за номером логічного каналу (LCN).
[By ONID]: послуги сортуються за кодом вихідної мережі (ONID).
[By Service Name]: послуги сортуються за своєю назвою. 
[By Service ID]: послуги сортуються за своїм кодом. 

3 Натискайте  для перемикання між параметрами. 

Створення списку вибраного
На пульті дистанційного керування натисніть кнопку FAV. Можна перейти до 
послуг, доданих до списку вибраного. 

Додавання/видалення послуги
1 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку SETUP. 
2 Виберіть  > [Program Edit].

• Введіть пароль (000000 за замовчуванням).
 » Відобразиться список послуг. 

 

Program
Program Edit
EPG
Sort
LCN

By Service Name
O	

ReturnEXIT Con�rmOK
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3 Щоб додати послугу:
• Виберіть службу. Натисніть FAV.

 » З'явиться спливаючий екран для вибору типу програми. 
 » Біля послуги з'явиться піктограма вибраного. 

4 Щоб видалити послугу: 
• Виберіть послугу. Знову натисніть FAV. 

 » Піктограму вибраного буде видалено.

Доступ до вибраної послуги
1 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку FAV.

 » З'явиться спливаючий екран для вибору послуги. 

2 Для перемикання між типами програм натисніть .
3 Для вибору послуги натисніть    та OK. 

Повторне призначення номерів каналів

1 Вимкніть функцію номера логічного каналу (LCN).
a На пульті дистанційного керування натисніть кнопку SETUP.
b  У меню  > LCN натисніть , щоб вибрати [Off].

2 Перемістіть послугу до номера каналу, який потрібно призначити.
a У меню  > [Program Edit] виберіть послугу.

Введіть пароль (000000 за замовчуванням).
b На пульті дистанційного керування натисніть червону кнопку. 

 » Біля послуги з'явиться піктограма переміщення. 

c Натисніть  / , щоб перемістити послугу. 
d Щоб зупинити переміщення, знову натисніть червону кнопку. 

 » Піктограму переміщення буде видалено. 
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Редагування списку програм
Функція редагування списку програм дозволяє блокувати, пропускати послуги 
чи змінювати їхні назви. 
1 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку SETUP. 
2 Виберіть  > [Program Edit].

• Введіть пароль (000000 за замовчуванням).
 » Відобразиться список послуг. 
 » Можна відредагувати список програм так, як потрібно. 

 
Блокування послуги
Для деяких послуг можна встановити пароль.
1 Виберіть послугу. 
2 Заблокуйте послугу:

• На пульті дистанційного керування натисніть жовту кнопку. 
 » Біля послуги з'явиться піктограма блокування.
 » Для перегляду заблокованої послуги введіть пароль (000000 за 

замовчуванням). 

3 Для розблокування послуги:
• Виберіть послугу. Знову натисніть жовту кнопку. 
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Використання електронного довідника програм 
(ЕДП)
Електронний довідник програм (ЕДП) дозволяє отримувати інформацію 
про поточні програми та програми, які транслюватимуться, таку як опис і 
розклади.

Створення розкладу перегляду/прослуховування
ЕДП дозволяє створити розклад для теле-/радіопрограм, які Ви хочете 
дивитися чи слухати. 
1 Перейдіть до ЕДП. 

• На пульті дистанційного керування натисніть кнопку EPG.
• Також можна натиснути SETUP, а потім вибрати  > EPG.

2 Виберіть програму: 
a Натисніть , щоб вибрати послугу. 
b Натисніть  /  для навігації у списку програм.

  
3 На вибраній програмі натисніть OK.

 » До розкладу буде додано подію. 
 » З'явиться спливаючий екран для редагування події. 

 BookOK  Book list  Page Down  Page Up

Program Guide

001 TV ONE Fri     25/05/2001   14:39
25/05  14: 05-14:55 Program 1 
25/05  14: 55-14:25 Program 2

Page:  1 / 1
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4 Відредагуйте подію:

У меню [Repeat] виберіть частоту повтору події: один раз, щодня або 
щотижня.
У меню [Mode] налаштуйте перегляд чи запис програми.
 » Відтворення чи запис почнеться автоматично у вказаний час (див. 

'Запис у встановлений час' на сторінці 22). 

Додавання, редагування або видалення події
1 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку . 

 » З'явиться розклад. 

2 На пульті дистанційного керування натисніть червону, зелену чи синю 
кнопку, щоб додати, відредагувати або видалити вибрану подію. 

Використання персонального відеомагнітофона 
(ПВМ)
Персональний відеомагнітофон (ПВМ) дозволяє записати програму в 
запланований час або під час перегляду. 
Записи зберігаються на USB-пристрої, під'єднаному до HMP2500T.

Schedule
Event

01 TV ONE 25/05 14:55-15:25 Once

Program Date Time Repeat Status

Con�rmOK EXITEXIT

Event Eidt
Channel Type TV
Channel No. 0004
Channel Name TV ONE
Start Date(D/M/Y) 25/05/2001
Start Time 14:55
End Time 15:25
Repeat Weekly

Mode View
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Запис у встановлений час

1 Під'єднайте USB-накопичувач до HMP2500T. 
2 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку .

 » З'явиться розклад перегляду/прослуховування. 

  
3 Для увімкнення режиму запису для події:

a На вибраній події натисніть зелену кнопку, щоб відредагувати її. 
 » З'явиться спливаючий екран для редагування події. 

b У меню [Mode] натисніть , щоб перейти до пункту [Record].

OK

Schedule
Event

01 TV ONE 25/05 14:55-15:25 Once

Program Date Time Repeat Status

Add Edit Delete EXIT
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Додавання події для запису
• Натисніть червону кнопку. На спливаючому екрані додайте подію і 

виберіть [Record] у меню [Mode].
 » Запис почнеться у запланований час. 

Запис під час перегляду/прослуховування

1 Під'єднайте USB-накопичувач до HMP2500T. 
2 Під час перегляду чи прослуховування програми на пульті дистанційного 

керування натисніть REC. 
 » Почнеться запис поточної програми. 

3 Щоб припинити запис, натисніть  /EXIT. 

Відтворення записаних програм

1 Перевірте, чи USB-накопичувач під'єднано до HMP2500T.
2 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку LIST.

 » Відобразиться список записів. 

3 Виберіть запис для запуску відтворення. 

Schedule
Event

01 TV ONE 25/05 14:55-15:25 Once

Program Date Time Repeat Status

Con�rmOK EXITEXIT

Event Eidt
Channel Type TV
Channel No. 0004
Channel Name TV ONE
Start Date(D/M/Y) 25/05/2001
Start Time 14:55
End Time 15:25
Repeat Weekly

Mode Record
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5 Відтворення вмісту USB-
накопичувача

1 Під'єднайте USB-накопичувач до HMP2500T. 

  
2 Перехід в режим USB. 

• На пульті дистанційного керування натисніть кнопку USB.
3 Виберіть файл для запуску відтворення:

  
a На головному екрані виберіть піктограму, щоб перейти до списку 

папок. 
b Перейдіть до папки та виберіть файл для відтворення. 

Перейдіть до PVR (ПВМ), щоб знайти записи.
c Щоб повернутися до меню верхнього рівня, натисніть . 

OK

Multimedia

TV/RADIO Switch to TV

Music Photo Movie PVR

Select MoveOK



25UK

4 Під час відтворення використовуйте пульт дистанційного керування для 
керування відтворенням. 

5 Щоб вийти з режиму USB, кілька разів натисніть  /EXIT для 
повернення до головного екрана. Щоб перейти в режим телевізора/
радіо, натисніть TV / RADIO. 
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6 Налаштування
Параметри налаштування HMP2500T можна змінювати. 
1 На пульті дистанційного керування натисніть кнопку SETUP.

 » З’явиться меню налаштування.

  
2 Для вибору параметра: 

a Натисніть , щоб перейти до меню:  [Program],  [Picture],  
[Channel Search],  [Time],  [Option],  [System],  USB.

b Натисніть  / , щоб вибрати пункт меню. 
c За допомогою кнопки  виберіть потрібне значення. 

3 Щоб вийти, натисніть кнопку EXIT.

Програма
[Program Edit]: редагування списку послуг. Можна змінити послідовність 
послуг, їхні назви, а також заблокувати, пропустити й видалити деякі послуги. 
EPG: перегляд інформації про програми та розкладів і створення розкладу 
перегляду, прослуховування та запису.
[Sort]: сортування списку послуг різними способами (див. 'Сортування послуг 
в ЕДП' на сторінці 16).
LCN: налаштування збереження номерів логічних каналів послуг. Щоб 
повторно призначати номери каналів послугам, вимкніть функцію LCN.

Program
Program Edit
EPG
Sort
LCN

By Service Name
O	

ReturnEXIT Con�rmOK
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Зображення
[Aspect Ratio]: вибір формату кадру екрана.
[Resolution]: вибір роздільної здатності відео, яку підтримує телевізор. 
Докладніше див. у посібнику з користування телевізором.
[TV Format]: вибір системи кольору телевізора Вашої країни. Докладніше див. 
у посібнику з користування телевізором.

Пошук каналу
[Auto Search]: автоматичний пошук доступних теле-/радіопослуг.
[Manual Search]: пошук теле-/радіопослуги за її назвою або частотою. 
[Country]: вибір країни поточного місцезнаходження. 
[Antenna Power]: виберіть пункт [On] (Увімк.) для зовнішньої антени, яка 
потребує живлення (5 В, 75 мА).

Час
[Time Offset]: виберіть параметр [Auto] для використання часу теле-/
радіопослуг. Виберіть параметр [Manual] для вибору часового поясу в меню 
[Time Zone].
[Country Region]: вибір країни поточного місцезнаходження. 
[Time Zone]: для вибору часового поясу виберіть параметр [Manual] у меню 
[Time Offset].
[Auto Standby]: автоматичне вимкнення HMP2500T, коли протягом 
трьох годин не буде натиснуто жодної кнопки або відтворено жодного 
мультимедійного файлу.

Параметр
[OSD Language]: вибір мов для екранних меню. 
[Subtitle Language]: вибір мов для субтитрів.
[Audio Language]: вибір мов для аудіо.
HDMI Audio: вибір параметрів для відтворення аудіо HDMI. Якщо для 
відтворення аудіо використовуються гучномовці телевізора, виберіть 
параметр [PCM]. Якщо для декодування використовується зовнішній 
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підсилювач, виберіть параметр [RAW HDMI On]. Щоб вимкнути функцію 
відтворення аудіо HDMI, виберіть [Off].

Система

Батьківський контроль
У меню [Parental Guidance] можна встановити пароль для програм із 
віковими обмеженнями. Пароль за замовчуванням: 000000.
Крім того, можна заблокувати деякі послуги в меню  > [Program Edit].

Встановлення пароля
У меню [Set Password] можна встановити пароль, який Ви використовуєте в 
меню [Program Edit]та [Parental Guidance].

Відновлення заводських налаштувань
У меню [Restore Factory Default] можна відновити заводські налаштування 
HMP2500T.

Інформація
У меню [Information] можна переглянути інформацію про HMP2500T. Перед 
оновленням програмного забезпечення перегляньте інформацію про поточну 
версію HMP2500T.

USB
[Multimedia]: перехід у режим USB. Щоб вийти з режиму USB, кілька разів 
натисніть  /EXIT для переходу до головного екрана. Натисніть TV / RADIO.
[Photo Configure]: вибір параметрів для слайд-шоу фотографій:

• [Slide Time]: вибір часового інтервалу між відтворенням слайдів. 
• [Slide Mode]: вибір режиму переходу між двома слайдами. 
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• [Aspect Ratio]: виберіть параметр [Keep] для збереження 
поточного формату кадру екрана. Виберіть параметр [Discard] для 
відтворення слайдів у повноекранному форматі. 

[Movie Configure]: вибір параметрів для субтитрів відео:
• [Subtitle Specific]: вибір розміру шрифту.
• [Subtitle BG]: вибір кольору фону. 
• [Subtitle FontColor]: вибір кольору шрифту.

[PVR Configure]: перегляд інформації про під'єднаний USB-накопичувач, який 
використовується для запису теле-/радіопрограм:

• [Record Device] > [Disk]: назва пристрою.
[Record Device] > [Timeshift Size]: вибір об'єму пам'яті, який Ви 
хочете використовувати для запису теле-/радіопрограм. На USB-
накопичувачі має бути достатньо вільного місця. 

• [Format]: файлова система на USB-накопичувачі. 
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7 Оновлення програмного 
забезпечення через USB-
накопичувач

1 Виконайте на комп'ютері такі дії:
a Відкрийте www.philips.com/support і знайдіть найновішу версію 

ПЗ. 
b Відшукайте потрібну модель і натисніть пункт "Програмне 

забезпечення та драйвери".
c Завантажте оновлення для програмного забезпечення і збережіть 

файл у кореневому каталозі на USB-накопичувачі.
2 На HMP2500T виконайте такі дії:

a Під'єднайте USB-накопичувач.
b На пульті дистанційного керування натисніть SETUP і виберіть  

[System] > [Software Update] > [USB Upgrade].
 » За наявності оновлення з'явиться пропозиція щодо виконання 

оновлення.
 » HMP2500T автоматично перезапуститься, після чого почнеться 

оновлення. 

3 Для оновлення виконайте екранні інструкції.
 » Після завершення оновлення HMP2500T автоматично вимкнеться.

Увага!

 • Пристрій HMP2500T має залишатися ввімкненим, а накопичувач – встановленим до 
завершення процедури оновлення програмного забезпечення.

http://www.philips.com/support
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8 Специфікація
Примітка

 • Технічні характеристики та дизайн виробу можуть змінюватися без попередження.

Мережа змінного струму
Інформацію про напругу вказано на нижній панелі HMP2500T.

Споживання енергії: 9–9,5 Вт

Споживання енергії в режимі очікування: < 0,5 Вт

Формати, що підтримуються:
• Відео: MPEG 1/2, H.264, MPEG 4, Xvid (1.00, 1.01, 1.03, 1.10-beta1/2), 

JPEG, DAT, MPG, MPEG, TS, TRP, TP, M2TS, VOB, MP4, MKV, AVI, DMF (0, 
1, 2,), Motion JPEG;

• Аудіо: Dolby Digital, MPEG Audio, AC3, EAC3, AAC, HEAAC, LPCM, 
IMP/MS ADPCM, LBR, MP3, M4A;

• Зображення: JPEG, PNG, BMP.

Підтримка жорстких дисків та USB-пристроїв
• NTFS, FAT32, FAT16
• Підтримка USB MSC
• Жорсткий диск: до 1 Тб, USB 2.0; зовнішнє живлення: не потрібне 

для жорсткого диска 1,8 дюйма чи 2,5 дюйма

Підтримка субтитрів
• .srt, .sub, .smi, .ssa, idx+.sub

Відео
• Вихід HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
• Компонентний відеовихід для телевізійної системи PAL: 576i, 576p

Компонентний відеовихід для телевізійної системи NTSC: 480i, 480p

Звук
• Співвідношення "сигнал-шум" (1 кГц): > 90 дБ (за шкалою A)
• Динамічний діапазон (1 кГц): > 80 дБ (за шкалою А)
• Частота відповіді: +/-1 дБ

Головний блок
• Розміри (Д x Ш x В): 180 x 113 x 45 мм
• Вага нетто: 0,48 кг



32



33



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. 
This product was brought to the market by WOOX Innovations Limited or 
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and is the manufacturer of the product. WOOX Innovations is the warrantor in 
relation to the product with which this booklet was packaged. Philips and the 
Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. 
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