
 

 

Philips
LEITOR MULTIMÉDIA 
DOMÉSTICO

HDMI
USB 2.0
Ranhuras para cartões SD/SDHC

HMP4000
Reproduza filmes, música e fotografias no seu televisor
através de cartão SD, USB ou disco rígido
Explore um universo vasto de conteúdo multimédia sem esforço com o leitor multimédia 
doméstico da Philips. Desfrute de vídeos, música e fotografias de excelente qualidade da 
biblioteca do seu PC directamente no seu televisor - não é necessário converter ficheiros.

Veja mais
• Veja fotografias em vários formatos
• Vídeo RealMedia para reprodução de filmes a partir do seu PC
• Reproduza vídeo em vários formatos
• Windows Media Video para reprodução de filmes a partir do seu PC

Ouça mais
• Dolby Digital DTS2.0 para a melhor experiência cinematográfica
• Ouça música de diferentes ficheiros multimédia

Desfrute mais
• Conector USB 2.0 e ranhura para cartões de memória SD
• Funções simples para copiar, transferir ou eliminar ficheiros
• Reproduza conteúdo multimédia do disco rígido



 Dolby Digital DTS2.0
Dolby Digital DTS2.0 para a melhor experiência 
cinematográfica

Música em diferentes ficheiros 
multimédia
Ouça a sua música favorita - em qualquer formato de 
áudio - e desfrute desta num som límpido. O leitor 
Philips permite um fácil acesso a uma vasta gama de 
formatos de áudio em Dolby Digital, AAC, RA, 
OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, 
PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM e WMA Pro.

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.

Vídeo RealMedia
Vídeo RealMedia para reprodução de filmes a partir 
do seu PC

Funções simples para copiar e eliminar

Partilhe os seus vídeos, fotografias e música com a 
família e os amigos na sua sala de estar. O leitor 
permite funções simples para copiar, transferir ou 
eliminar ficheiros na ponta dos seus dedos.

Conteúdo multimédia do disco rígido
Descontraia e desfrute do conteúdo multimédia do 
seu disco rígido sem se preocupar com a 
compatibilidade dos formatos dos ficheiros. 
Reproduza o seu conteúdo com a certeza de que o 
seu leitor Philips suporta a maioria dos formatos 
HDD mais populares, como FAT32, FAT, etc.

Vídeo em vários formatos
Reproduza e desfrute de uma gama abrangente de 
formatos de vídeo - de formatos de alta definição, 
como MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, 
H.263, VP6 (640 x 480), Xvid, RMVB 8/9/10, RM, 
WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, 
DAT, MP4, MPEG, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), 
ASF, FLV (640 x 480), MKV, M4V - sem o incómodo 
da conversão de ficheiros. Basta premir o botão de 
reprodução para começar a ver vídeos ou filmes 
numa excelente qualidade cinematográfica, fornecida 
com um som surround vivo.
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Destaques
• EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só • GTIN: 1 87 12581 69330 2
•

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, DTS 2.0 + Saída 

Digital

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

MPEG2, MPEG4, RMVB, WMV (V9), VC-1, XviD

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: Unidade flash USB, SD 

Card
• Formato de compressão: MP3, WMA, Dolby 

Digital, DTS, 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: Virar fotografias, 

Rodar, Apresentação de diapositivos, Zoom
• Suporte de reprodução: Cartão SD, Unidade flash 

USB

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: USB, Cartão SD/SDHC
• Ligações posteriores: Saída óptica digital, Saída 

HDMI, CVBS e saída de áudio analógico E/D

Funcionalidades
• Idiomas apresentados no ecrã: Dinamarquês, 

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

toque, Modo standby com um só toque
• Firmware actualizável: Firmware actualizável 

através de USB
• Legendas suportadas: .ass, .psb, .smi, .srt, .ssa, .sub, 

.txt

Alimentação
• Alimentação: 230 V, 50 Hz
• Consumo de energia: < 10 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 0,5 W

Acessórios
• Acessórios incluídos: 2 x pilhas AAA, Cabo áudio/

vídeo, Telecomando, Cabo de alimentação, Manual 
do utilizador, Folheto de garantia mundial

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

91 x 54 x 160 mm
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

250 x 163 x 82 mm

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

15,8 x 6,2 x 10 cm
• Peso: 0,25 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Visor
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

25 x 16,3 x 8,2 cm
• Peso bruto: 0,6269 kg
• Peso líquido: 0,4479 kg
• Tara: 0,179 kg
• EAN: 87 12581 69330 5

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Embalagem exterior (C x L x A): 

26,5 x 26 x 17,5 cm
• Peso bruto: 2,086 kg
• Peso líquido: 1,3437 kg
• Tara: 0,7423 kg
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