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1 Tescilli marka uyarısı

Philips ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V.’nin tescilli ticari markasıdır. 
ve WOOX Innovations Limited tarafından Koninklijke Philips N. V. lisansıyla 
kullanılmaktadır.”

 
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI 
Logo 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.

 
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 
& other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS 
and the Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0+Digital Out is a 
trademark of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

  
Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

®
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2 Güvenlik ve bildirim

Bu ürünü kullanmadan önce tüm talimatları okuyun ve anlayın. Talimatlara 
uyulmamasından dolayı hasar meydana geldiğinde, garanti geçersiz olacaktır.

Güvenlik

Bu güvenlik sembollerini öğrenin 

 
Bu 'yıldırım' sembolü, cihazdaki yalıtılmamış materyallerin elektrik çarpmasına neden 
olabileceği anlamına gelir. Evinizdeki herkesin güvenliği için, lütfen muhafazaları 
çıkarmayın. 

 
'Ünlem işareti', çalışma ve bakım sorunlarını önlemek için ekteki ilgili bilgileri dikkatle 
okumanız gereken özelliklere dikkat çeker. 
UYARI: Yangın veya elektrik çarpması riskini azaltmak için, cihaz yağmura ya da 
neme maruz bırakılmamalıdır ve vazo gibi sıvıyla dolu nesneler cihazın üzerine 
yerleştirilmemelidir. 
DİKKAT: Elektrik çarpmasını önlemek için fişi prize tam takın. (Polarize fişlerin 
kullanıldığı bölgeler için: Elektrik çarpmasını önlemek için geniş ucu geniş yuvaya 
takın.) 
• Yalnızca üretici tarafından belirtilen ek parçalar/aksesuarlar kullanın.
• Yalnızca kullanım kılavuzunda listelenen güç kaynaklarını kullanın.
• Ürünün üzerine sıvı damlatılmamalı veya sıçratılmamalıdır. 
• Ürünün üzerine tehlikeli olabilecek nesneler (ör. sıvı dolu nesneler, yanan 

mumlar) koyulmamalıdır. 
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• Piller (takılı pil paketi veya piller), gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz 
bırakılmamalıdır.

• Pil yanlış takıldığında patlama tehlikesi söz konusu olur. Yalnızca aynı veya 
eşdeğer pille değiştirin.

 
Üründe değişiklik yapılması zararlı EMC radyasyonuna veya diğer tehlikeli 
işlemlere neden olabilir.

Uyarı

 • Bu ürünün muhafazasını kesinlikle çıkarmayın. 
 • Bu ürünün hiçbir parçasını yağlamayın.
 • Bu ürünü hiçbir zaman diğer elektrikli ekipmanların üzerine koymayın.
 • Bu ürünü doğrudan gün ışığından, çıplak alevlerden veya ısıdan koruyun. 
 • Ürünün güç bağlantısını kesebilmek için güç kablosu, fiş veya adaptöre her zaman kolayca 

erişebileceğinizden emin olun.
 • Ana şebeke fişinin veya cihaz bağlantısının bağlantı kesme cihazı olarak kullanıldığı yerlerde, bağlantı 

kesme cihazı kullanıma hazır bir durumda kalmalıdır.

Uyumluluk

 
Bu ürün, Avrupa Birliği radyo paraziti gereksinimlerine uygundur.
Sınıf II ekipman simgesi:

  
Koruyucu toprak bağlantısı olmadan sağlanan, çift yalıtımlı SINIF II cihaz.
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Cihaz üzerinde yapılan, WOOX Innovations tarafından açıkça onaylanmayan her 
türlü değişiklik, kullanıcının bu cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

Not

 • Tip plakası, ürünün alt kısmında bulunur.

Telif Hakkı

Teknik özellikler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. WOOX, daha önceden 
gerekli tedarikleri sağlamak zorunda olmadan istediği zaman ürünleri değiştirme 
hakkını saklı tutmaktadır.

Çevremizi koruyun

Çevresel bilgiler
Gereksiz tüm ambalaj malzemeleri çıkarılmıştır. Ambalajı üç malzemeye kolayca 
ayrılabilecek şekilde yapmaya çalıştık: karton (kutu), polistiren köpük (tampon) ve 
polietilen (torbalar, koruyucu köpük tabakası.) 
Sisteminiz, uzman bir firma tarafından parçalanması halinde geri dönüştürülebilecek 
ve kullanılabilecek malzemelerden oluşmaktadır. Lütfen ambalaj malzemelerinin ve 
eski donanımın atılmasında yerel yönetmeliklere uygun hareket edin.
 

 
Ürününüz geri dönüştürülebilen ve yeniden kullanılabilen yüksek kaliteli malzeme ve 
bileşenler kullanılarak üretilmiştir. 
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Bir ürüne, çarpı işaretli tekerlekli çöp arabası işaretli etiket yapıştırılması, söz konusu 
ürünün 2002/96/EC sayılı Avrupa Yönergesi kapsamında olduğu anlamına gelir.
Lütfen, elektrikli ve elektronik ürünlerin toplanması ile ilgili bulunduğunuz yerdeki 
sistem hakkında bilgi edinin.
Lütfen, yerel kurallara uygun hareket edin ve eskiyen ürünlerinizi, normal evsel 
atıklarınızla birlikte atmayın. Eskiyen ürününüzün atık işlemlerinin doğru biçimde 
gerçekleştirilmesi, çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etki oluşturulmasını 
önlemeye yardımcı olur.
 

Garanti

• Ürünü asla kendiniz onarmaya çalışmayın, bu yaralanmalara, ürünün zarar 
görmesine sebep olabilir ve garantinizi geçersiz kılacaktır.

• Ürünü ve aksesuarlarını yalnızca üretim amacına uygun olarak kullanın. 
Ürünün arkasındaki dikkat uyarısı, elektrik şoku tehlikesini belirtir.

• Bu ürünün kapağını kesinlikle çıkarmayın. Servis veya onarım gerektiğinde her 
zaman için Müşteri Desteği Birimimize başvurun.

• Bu kılavuzda açıkça yasaklanmış her türlü işlem veya tavsiye edilmeyen ya da 
izin verilmeyen tüm ayar ve montaj prosedürleri, garantinin geçersiz olmasına 
neden olacaktır.
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3 Temel Bilgiler

Bağlantı

  
a Ses/ video çıkışı için HDMI konektörü

• HDMI kablosu aracılığıyla yüksek çözünürlüklü bir TV'ye (HDTV) 
bağlanır

b Güç konektörü 
• AC güç kablosu aracılığıyla güç kaynağına bağlanır

AV kablosu aracılığıyla TV'ye bağlanmak için

ab

HDMI IN

HDMI

HDMI

MAINS ~
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• AV üzerinden, HMP4000 ürününü bir TV'ye bağlamak için birlikte verilen AV 

kablosunu kullanın.
• Fişlerin ve soketlerin aynı renk olduğundan emin olun. 
Yüksek kaliteli ses için

 
• OPTICAL üzerinden, HMP4000 cihazını bir ses/video sistemindeki OPTICAL 

veya SPDIF giriş konektörüne bağlamak için fiber optik bir kablo kullanın. 

Açma veya kapatma

1 HMP4000 ürününü açmak için uzaktan kumandada  düğmesine basın. 
 » Güç göstergesi beyaz renkte yanar. 

  
2 TV'de HMP4000 ürününün giriş konektörüne geçin:

RL VIDEOAV

OPTICAL
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• TV'nizin uzaktan kumandasında, HMP4000 giriş kanalını seçmek için 
kaynak düğmesini kullanın. 

 
3 HMP4000 ürününü bekleme moduna almak için uzaktan kumandada tekrar 

 düğmesine basın.
 » Güç göstergesi kırmızı renkte yanar. 

Otomatik bekleme modu
[Otomatik Bekleme] öğesini açmak için Ana ekrandan  [Ayar] > [Sistem] 
öğesine gidin.
15 dakika boyunca herhangi bir düğmeye basılmaz veya HMP4000 ürününde 
ortam oynatımı olmazsa HMP4000 otomatik olarak bekleme moduna geçer.

Ekran koruyucu
Ana ekrandan, [Ekran Koruması Gecikmesi] öğesini açmak için  [Ayar] > 
[Sistem] öğesine gidin.
Seçilen süre boyunca herhangi bir düğmeye basılmazsa veya HMP4000 ürününde 
ortam oynatımı olmazsa, ekran koruyucu etkinleştirilir. Ekran koruyucudan çıkmak 
için uzaktan kumandanın herhangi bir düğmesine basın. 

Uzaktan kumandayı kullanma

HMP4000 ürününü açma veya bekleme moduna alma
•  düğmesine basın

Ekranlar veya seçenekler arasında gezinme

SOURCE

TV

AV
HDMI 1
HDMI 2
HDMI 3
Side HDMI
Side AV
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• Ana ekrana geri dönme
, , , 

• Seçenekler arasında gezinme
OK
• Seçeneği onaylama

• Bir seviye geri gitme veya çıkma
Ortam oynatımı veya dosya gezinmesine ilişkin seçenekler menüsünü 
görüntüleme

•  OPTIONS düğmesine basın
Oynatmanın kontrol edilmesi

• Oynatımı başlatır, duraklatır veya devam ettirir

• Oynatımı durdurur
 / 

• Önceki/ sonraki ortam dosyasına atlar
 / 

• Geçerli dosya içinde geriye veya ileriye doğru arama yapar
• Bir arama hızı seçmek için arka arkaya basın

 / 
• Fotoğrafın döndürülmesi

 INFO
• Oynatma sırasında geçerli dosyayla ilgili bilgileri görüntüler

• En boy oranını belirlemek veya yakınlaştırıp uzaklaştırmak için arka 
arkaya basın. Büyütülmüş bir fotoğraf üzerinde gezinmek için , , ,  
düğmelerine basın.

SUBTITLE
• Altyazı seçeneklerine erişim

Bağlı USB cihazını güvenli bir şekilde kaldırır
•  düğmesini basılı tutun ve seçeneği belirleyin

Bağlı depolama cihazlarındaaltındaki dosyaları/klasörleri yönetme
• EDIT düğmesine basın

Metin girme
Ekran klavyesiyle, metin girişi için uzaktan kumandayı kullanın. 
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Giriş modlarını seçme
• Uzaktan kumandada  /  düğmesine basın. 

 » Ekran klavyesinde, geçerli giriş modu vurgulanır. 
 : Büyük harfle İngilizce giriş
 : Küçük harfle İngilizce giriş 

 : simgeler 
Metin girme 
1 Uzaktan kumandada, bir tuşa gitmek için    düğmesine, harfi veya 

simgeyi seçmek için OK düğmesine basın. 
2 Ekran klavyesinde, uzaktan kumandayı kullanarak giriş seçeneklerini belirleyin: 

 /  : İmleci sola veya sağa taşır. 
 : İmleçten önceki girişi siler.

3 Metin girişi tamamlandığında, çıkmak için ekran klavyesinde OK seçeneğini 
belirleyin.

OK
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4 Oynatın

HDTV'de, aşağıdaki yığın depolama cihazlarından biri üzerinden ortam oynatın: 
• bir USB yığın depolama cihazı, 
• bir SD kartı veya 
• bir SDHC kartı.

Yığın depolama cihazından oynatma

1 Yığın depolama cihazınızı HMP4000 ürününe bağlayın:
• USB yığın depolama cihazı için HMP4000 ürünü üzerindeki  öğesine 

bağlanın.
• SD yuvasına bir SD/SDHC kartı yerleştirin.

 
 

 » USB cihazı HMP4000 ürünü tarafından tanındığında, Ana ekranda  
öğesi  öğesine dönüşür. 

 » SD/ SDHC kartı HMP4000 ürünü tarafından tanındığında, Ana 
ekranda  öğesi  öğesine dönüşür.

2  Ana ekranda  veya  öğesini seçin.
 » Ortam dosyaları aşağıdaki gibi sınıflandırılır :

[Klasör]: Tüm dosyaları/ klasörleri görüntüler. 

HDMI

HDMI
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[Filmler]: Film dosyalarını görüntüler.
[Müzik]: Müzik dosyalarını görüntüler.
[Foto]: Fotoğraf dosyalarını görüntüler.

 
3 Oynatmayı başlatmak üzere bir dosya seçin.

Ortam dosyalarını arama

• Dosya veya klasör listesinde, seçeneklerinizi belirlemek için  OPTIONS 
düğmesine basın:
[Klasör] içinde:
Farklı görünümlerdeki dosyaları görüntülemek için,
• [Küçük resimler], [Liste] veya [Önizleme] seçeneğini belirleyin.
Dosyaları ortam türüne göre göstermek için, 
• [Tüm Ortamlar],[Filmler],[Foto],veya [Müzik] öğesini seçin.
[Filmler], [Müzik] ve [Foto] içinde:
Bir dosyayı anahtar sözcüğe göre aramak için, 
• [Ara] öğesini seçin. Ekran klavyesinde anahtar sözcüğü girin. (bkz. 'Metin 

girme' sayfa 11)
Dosyaları farklı şekillerde sıralamak için,
• [Sıralama Şekli] öğesini seçin.
Klasör görünümüne gitmek için,
• [Klasöre Git] öğesini seçin.

Çalma seçeneklerini seçme

1 Oynatma sırasında, uzaktan kumandada  OPTIONS düğmesine basın.
2 Bir seçim yapmak için    düğmesine basın. Onaylamak için OK 

düğmesine basın.

Folder Movies Music Photos
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Videolar için,
[Altyazı]: Bir altyazı dili seçer
[Ses]: Bir ses dili seçer
[Gece Modu]: (Dolby Digital'de kodlanmış ses için): Yüksek ses düzeyini daha 
yumuşak ve yumuşak ses düzeyini daha yüksek yaparak videoların keyfini, diğer 
kişileri rahatsız etmeden düşük bir ses düzeyinde çıkarabilmenizi sağlar.
[GİT]: Belirli bir saate, başlığa veya bölüme atlar. 
[Başlığı Tekrarla]: Geçerli başlığı tekrarlar.
[T. Tekrarla]: Tüm dosyaları tekrarlar.
[Tekrar Kpl]: Tekrarlama modunu kapatır.
[Video Ayarı]: Görüntüleme seçeneklerini belirler.
Müzik için,
[Tekrar Kpl]: Tekrarlama modunu kapatır.
[Başlık Tekrar]: Geçerli dosyayı tekrarlar.
[T. Tekrarla]: Tüm dosyaları tekrarlar.
[Karış. Döngüsü]: Tüm dosyaları rastgele düzende çalar.
Fotoğraf slayt gösterisi için,
[Slayt Zamanlama]: Bir slayttan diğerine geçişteki zaman aralığını ayarlar. 
[Slayt Geçişi]: İki slayt arasındaki geçiş modunu ayarlar.
[Tekrar Kpl]: Tekrarlama modunu kapatır.
[T. Tekrarla]: Geçerli klasör içindeki fotoğrafları tekrar ederek görüntüler.
[Karış. Döngüsü]: Geçerli klasördeki fotoğrafları rastgele düzende görüntüler. 
[Arka Plan Müziği]: Slayt gösterisi sırasında bir müzik dosyasını çalar.
[Video Ayarı]: Görüntüleme seçeneklerini belirler.

Dosyaları yönetme

HMP4000 ürününün Ana ekranında  veya  öğesini seçin. [Klasör] öğesine 
gittiğinizde bağlı depolama cihazlarındaki dosyaları yönetebilirsiniz.

 Folder Movies Music Photos
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Dosyaları ve klasörleri kopyalama veya taşıma

1 [Klasör] içinde, dosya/ klasör listesinden bir dosya veya klasör seçin.
Birden çok dosya seçmek için, 

a Uzaktan kumandada, EDIT düğmesine basın. 
 » Seçeneklerin bir listesi görüntülenir. 

b [Çoklu Seçim] öğesini seçin.
 » Dosyaları veya klasörleri eklemeniz için bir dosya listesi oluşturulur. 

c Bir dosyayı veya klasörü seçmek için  /  düğmesine basın. 
Onaylamak için  tuşuna basın.

2 Uzaktan kumandada, EDIT düğmesine basın.
3 Açılan seçenek listesinde, [Kopya] veya [Taşı] seçeneğini belirleyin.
4 Bir klasörü hedef olarak seçin. Onaylamak için  tuşuna basın.

 » Seçilen dosyalar veya klasörler, hedefe kopyalanır veya taşınır.

Dosyaları ve klasörleri silme

1 "Dosyaları ve klasörleri kopyalama veya taşıma" başlığı altındaki Adım 1-3'ü 
izleyin (bkz. 'Dosyaları ve klasörleri kopyalama veya taşıma' sayfa 16).

2 Açılan seçenek listesinde, [Sil] seçeneğini belirleyin.
 » Seçilen dosyalar veya klasörler silinir.

Dosyaları ve klasörleri yeniden adlandırma

1 [Klasör] içinde, dosya/ klasör listesinden bir dosya veya klasör seçin.
2 Uzaktan kumandada, EDIT düğmesine basın.
3 Açılan seçenek listesinde, [Tekr. Adl] seçeneğini belirleyin.
4 Açılan ekran klavyesinde, dosya/ klasör adını düzenleyin (bkz. 'Metin girme' 

sayfa 11).
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Müzik parça listeleri oluşturma
Birlikte çalmak istediğiniz müzik dosyaları için parça listeleri oluşturabilirsiniz.
1 [Klasör] içinde, müzik dosyaları seçin.

a Uzaktan kumandada, EDIT düğmesine basın. 
 » Seçeneklerin bir listesi görüntülenir. 

b [Çoklu Seçim] öğesini seçin.
 » Dosyaları eklemeniz için bir dosya listesi oluşturulur. 

c Bir dosya seçmek için  /  düğmesine basın. Onaylamak için  
tuşuna basın.

2 Uzaktan kumandada, EDIT düğmesine basın.
3 Açılan seçenek listesinde, [Çal. List. Kaydet] seçeneğini belirleyin.
4  Parça listesini gereken şekilde adlandırın.

 » Bir müzik parça listesi oluşturulur.

Fotoğraf albümleri oluşturma
Resim dosyaları için fotoğraf albümleri oluşturabilirsiniz.
1 [Klasör] içinde, resim dosyaları seçin. 

a Uzaktan kumandada, EDIT düğmesine basın. 
 » Seçeneklerin bir listesi görüntülenir. 

b [Çoklu Seçim] öğesini seçin.
 » Dosyaları eklemeniz için bir dosya listesi oluşturulur. 

c Bir dosya seçmek için  /  düğmesine basın. Onaylamak için  
tuşuna basın.

2 Uzaktan kumandada, EDIT düğmesine basın.
3 Açılan seçenek listesinde, [Foto Albümünü Kaydet] seçeneğini belirleyin.
4  Fotoğraf albümünü gerektiği gibi adlandırın.

 » Bir fotoğraf albümü oluşturulur.
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5 Ayar

HMP4000 kurulum seçeneklerini değiştirebilirsiniz. 
1 Ana ekranda,  [Ayar] öğesini seçin.

• Gerekiyorsa, Ana ekrana gitmek için uzaktan kumandanın  düğmesine 
basın. 
 » Ayarlar menüsü görüntülenir.

2 Bir seçim yapmak için    tuşuna basın. Seçimi onaylamak için, OK 
tuşuna basın. 
• Üst menüye dönmek için  tuşuna basın. 

Sistem

[Menü Dili]: Ekran menülerine ilişkin dili seçer.
[Altyazı]: Videolar için altyazı dilini seçer.
[Ekran Koruması Gecikmesi]: HMP4000 belirlenen bir zaman aralığı için 
boş modda (örneğin, duraklatma veya durma modu) olduğunda ekran 
koruyucuyu etkinleştirir. Ekran koruyucu modundan çıkmak için herhangi bir 
tuşa basın.
[Otomatik Bekleme]: 15 dakika boyunca hiçbir düğmeye basılmaz veya 
HMP4000 ürününde ortam oynatılmazsa, HMP4000 ürününü bekleme 
moduna alır.
[Oynatmayı sürdürmeyi iste]: Son durdurma konumundan video oynatımını 
devam ettirip ettirmeyeceğinizi seçebilmenizi sağlar.
[Fabrika ayarlarına sıfırla]: Fabrika ayarlarını geri yükler.

Ses

[HDMI Ses Modu]: HDMI konektörüne ilişkin ses çıkışını seçer.
[Optik çıkış]: OPTICAL konektörüne ilişkin ses çıkışını seçer
[Dudak Uydurma]: Sesi video oynatımıyla senkronize eder.
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Video

[En-boy Oranı]: Ekran en/boy oranını seçer. 
[TV Sistemi]: TV'nizin desteklediği video çözünürlüğünü seçin. Daha fazla bilgi 
için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.
[Video Zoom]: Video sahnelerini yakınlaştırır veya uzaklaştırır.
*[1080P 24Hz]: Video çıkışı için 1080p 24 Hz değerini kullanır ; burada 1080p 
24 Hz, çözünürlüğü ve kare hızını belirtir. 
[Deep Color]: Videonun Derin Renk modunda kaydedilmesi ve TV'nin bu 
özelliği desteklemesi durumunda renkleri daha fazla gölge ve tonlarla gösterir.

Not

 • *Video çözünürlüğü TV'nizle uyumlu değilse, boş bir ekran görebilirsiniz. Görüntünün eski haline 
dönmesi için 10 saniye bekleyin.
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6 EasyLink

HMP4000, HDMI CEC (Tüketici Elektroniği Kontrolü) protokolünü kullanan Philips 
EasyLink'i destekler. HDMI yoluyla bağlanmış EasyLink uyumlu cihazları tek bir 
uzaktan kumandayla kontrol edebilirsiniz.
1 HDMI yoluyla HMP4000 ürününü HDMI CEC protokolüyle uyumlu bir TV'ye 

bağlayın. 
2 TV'de, HDMI CEC işlemlerine izin verecek işlevleri açın (TV'nin kullanım 

kılavuzuna bakın).
3 HMP4000 ürününde, [EasyLink] öğesini açın.

• Ana ekranda, [Ayar] > [EasyLink] öğesini seçin. [Açık] öğesini seçin.
4 [EasyLink] içinde, aşağıdaki seçenekleri belirleyebilirsiniz:

[Tek Dokunşla Oyntm]
HMP4000 ürününde oynatıma başladığınızda, TV otomatik olarak HDMI giriş 
kanalına geçer.
[Tek Dokunuşla Bekleme]
TV'yi bekleme moduna geçirdiğinizde, HMP4000 otomatik olarak bekleme 
moduna geçer.
[TV'den Otomatik Güç Aç]
TV'de HMP4000 giriş kanalına geçtiğinizde, HMP4000 otomatik olarak bekleme 
modundan açılabilir.

Not

 • WOOX Innovations, tüm HDMI CEC cihazlarıyla %100 birlikte çalışabilme garantisi sağlamaz.
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7 Bellenimi bir USB depolama 
cihazı aracılığıyla güncelleme

Bellenimi güncellemeden önce, geçerli HMP4000 bellenim sürümünü kontrol edin. 
Ana ekranda  [Ayar] > [Yazılım güncellemesi] > [Sürüm Bilgisi] öğesine gidin.
1 Bilgisayarınızda, aşağıdakileri yapın:

a En son bellenimi bulmak için www.philips.com/support adresine gidin. 

b Modelinizi arayın ve "yazılımlar ve sürücüler" seçeneğini tıklatın.

c Bellenim güncellemesini indirin ve dosyayı, bir USB depolama cihazının 
kök dizinine kaydedin.

2 HMP4000 ürününde, aşağıdakileri yapın:

a USB depolama cihazını bağlayın.

b Ana ekranda, [Ayar] > [Yazılım güncellemesi]> [USB yükseltme] 
öğesini seçin.
 » Bir bellenim güncellemesi algılanırsa, güncellemeyi başlatmanız 

istenecektir.

3 Güncellemeyi tamamlamak için, ekrandaki talimatları uygulayın.
 » Güncelleme tamamlandığında, HMP4000 otomatik olarak kapanıp tekrar 

açılır.

Dikkat

 • Bellenim güncellemesi tamamlanmadan önce HMP4000 ürününü açık ve depolama cihazını bağlı 
tutun.

http://www.philips.com/support
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8 Sorun giderme

Philips ile iletişim kurduğunuzda, bu oynatıcının seri ve model numaraları istenir. 
Model numarası ve seri numarası, bu oynatıcının alt kısmındadır. Numaraları buraya 
yazın: 
Model No. __________________________
Seri No. ___________________________
Görüntü yok.
• Doğru video giriş kanalının nasıl seçileceğiyle ilgili olarak, TV kullanım 

kılavuzuna bakın
USB depolama cihazının içeriği okunamıyor.
• Bu USB depolama cihazının formatı desteklenmiyor. 
• Desteklenen bellek boyutu maksimum 1TB'tır. 
• Bu oynatıcının bu dosyaları desteklediğinden emin olun. (Bkz. "Teknik 

özellikler" > "Çalınabilen/oynatılabilen ortamlar").
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9 Özellik

Not

 • Teknik özellikler ve tasarım üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir.

Güç
• Giriş: 100-240V~ 50/60Hz, 15W
• Güç tüketimi: < 15 W
• Bekleme modunda güç tüketimi: < 0,5 W

Desteklenen formatlar:
• Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Bölüm 2), H.264, VC-1, WMV9, Xvid, MKV, 

RMVB 8/9/10, RM, MPG, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, 
MPEG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 x 480)

• Ses: Dolby digital, DTS, MPEG Ses, AAC, RA, OGG, MKA, ADPCM, AC3, 
WMA (V9), MP3, PCM, LPCM

• Resim: .JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF (hareketsiz GIF), TIF, TIFF, HD-JPEG
HDD ve USB desteği

• Uyumluluk: Hi-Speed USB (2.0)
• NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
• USB MTP desteği, USB PTP desteği, USB MSC desteği

Altyazı desteği
• .srt, .sub, .smi, .ssa, .idx+.sub

Video
• HDMI çıkışı: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24
• Kompozit video çıkışı: 1 Vpp ~ 75 ohm

Ses
• HDMI çıkışı
• Optik çıkış
• Analog stereo çıkış
• Sinyal - gürültü oranı (1 kHz): > 90 dB (A ağırlıklı)
• Dinamik Aralık (1 kHz): > 80 dB (A ağırlıklı)
• Frekans tepkisi: +/-0.2 dB

Ana Ünite
• Boyutlar (U x G x Y): 160 x 91 x 54,1 mm
• Net Ağırlık: 0,25 Kg



Yazılı teklif
WOOX Innovations Limited, ilgili lisanslar uyarınca bu tür bir teklifin yapılması 
gereken bu üründe kullanılan açık kaynak yazılım paketlerinin bir kopyasını talep 
üzerine sunmayı teklif etmektedir. Bu teklif ürün satın alma tarihinden itibaren üç 
yıla kadar geçerlidir. Kaynak kodu edinmek için lütfen open.source@woox.com 
adresine e-posta gönderin. E-posta kullanmayı tercih etmiyorsanız ya da bu adrese 
e-posta gönderdikten sonra bir hafta içinde alındı onayı size ulaşmadıysa, lütfen 
“Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, 
Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong” adresine yazın. 
Mektubunuzun alındı onayı size zamanında ulaşmazsa, lütfen yukarıda belirtilen 
e-posta adresine bir e-posta gönderin.
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