
 

 

„Philips“
Aukštos raiškos medijos 
grotuvas

Integruota „WiFi“
HDMI
USB 2.0

HMP5000
Mėgaukitės interneto paslaugomis 

ir multimedija belaidžiu ryšiu
Išbandykite milžinišką daugialypės terpės turinį be jokio vargo naudodamiesi „Philips“ aukštos 
raiškos medijos grotuvu. Mėgaukitės puikios kokybės vaizdo įrašais, muzika ir nuotraukomis iš 
interneto ar kompiuterio bibliotekos tiesiai savo televizoriuje – jokio rinkmenų konvertavimo.

Žr. daugiau
• Integruotos interneto paslaugos
• Leiskite vaizdo įrašus keliais formatais
• „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
• „Windows Media Video“ filmų jūsų kompiuteryje peržiūrai
• Peržiūrėkite nuotraukas įvairiais formatais

Išgirskite daugiau
• Klausykitės muzikos įvairiose medijos bylose
• „Dolby Digital“ DTS2.0 puikiai filmo žiūrėjimo patirčiai

Pasinerkite giliau
• Integruota „WiFi“ – mėgaukitės prijungta medija belaidžiu būdu
• DLNA PC „Media Link“ leis naršyti kompiuterio ir namų tinklo turinį
• USB 2.0 jungtis ir SD atminties kortelės lizdas
• Grokite medijos turinį standžiajame diske



 „DivX Plus HD Certified“

„DivX Plus HD“, integruota į jūsų „Blu-ray“ 
grotuvą, ir (arba) DVD leistuvą – tai naujausia 
„DivX“ technologija, suteikianti galimybę 
mėgautis HD vaizdo įrašais ir filmais tiesiai iš 
interneto „Philips“ HDTV televizoriuje ar 
kompiuteryje. „DivX Plus HD“ palaiko „DivX 
Plus“ turinio (H.264 HD vaizdo įrašų su 
aukštos kokybės AAC garsu MKV failo 
sudėtiniame rodinyje) atkūrimą bei ankstesnes 
„DivX“ vaizdo įrašų versijas iki 1080p. „DivX 
Plus HD“ – realūs skaitmeniniai HD vaizdai.

Vaizdo įrašai keliais formatais
Grokite ir mėgaukitės didžiuliu video formatų 
pasirinkimu - nuo aukštos raiškos formatų, 
tokių kaip MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 2), H.264, 
VC-1, H.263, VP6 (640 x 480), DivX Plus HD, 
DivX 3/4/5/6, 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 - 
nesijaudinant dėl bylų konvertavimo. 
Paprasčiausiai paspauskite „Leisti“ ir žiūrėkite 

video ir filmus puikia kino teatro kokybe ir gyvu 
erdviniu garsu.

Medijos turinys standžiajame diske
Atsipalaiduokite ir mėgaukitės medijos turiniu 
standžiajame diske, nesirūpindami dėl bylos 
formato suderinamumo. Paprasčiausiai 
atkurkite savo turinį, žinodami, kad jūsų 
„Philips“ grotuvas palaiko populiariausius HDD 
formatus, tokius kaip FAT32, FAT ir kt.

Nuotraukos įvairiuose formatuose

Žiūrėkite ir mėgaukitės nuotraukomis įvairiais 
formatais: JPEG, JPG, M-JPEG, PNG, TIF, TIFF, 
GIF, BMP ir HD JPEG – tiesiai savo 
plačiaekraniame televizoriuje! Paverskite savo 
svetainę foto galerija ir dalinkitės nuostabiais 
momentais su savo draugais ir šeima.

Muzika įvairiose medijos bylose
Klausykitės mėgstamiausios muzikos bet kokiu 
garso formatu ir mėgaukitės krištolo 
skaidrumo garsu. „Philips“ grotuvas – lengvas 

įvairių garso formatų „Dolby Digital“, AAC, 
RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, 
DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS 
ADPCM ir „WMA Pro“ pasirinkimas.

„Dolby Digital“ DTS2.0
„Dolby Digital“ DTS2.0 puikiai filmo žiūrėjimo 
patirčiai

DLNA PC „Media Link“
DLNA PC „Media Link“ suteiks patogią prieigą 
prie vaizdo įrašų, nuotraukų ir muzikos turinio 
kompiuteryje arba namų tinkle. Prijungę 
medijos leistuvą prie namų tinklo galėsite 
sklandžiai naudotis visų DLNA sertifikuotų 
įrenginių turiniu. Grotuvu galite naršyti 
kompiuteryje esančią multimedijos kolekciją 
vienu mygtuko paspaudimu.

Integruotos interneto paslaugos
Paprasčiausiai prijunkite savo „Philips“ medijos 
leistuvą prie namų tinklo ir bet kuriuo metu 
mėgaukitės stulbinama interneto paslaugų 
gausa! Naudokite bet kokį jūsų namų tinkle 
esantį turinį arba naršykite viso pasaulio 
žiniatinklio svetainėse*, pvz., „FaceBook“, 
„YouTube“, „Pisca“ ir „Acuweathers“. * 
Palaikomos svetainės gali keistis.
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Vaizdas / ekranas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
• Vaizdo išryškinimas: Vaizdo ryškumo pagerinimas, 

Sumanusis vaizdas, Aukšta raiška (720p, 1080i, 
1080p), Vaizdo įrašo pagerinimas

Garsas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 24 bitų, 192 kHz
• Dažninė charakteristika: 30-20000 Hz
• Signalo ir triukšmo santykis: 90
• Iškraipymai ir garsas (1kHz): 65 dB
• Perėjimas (1kHz): 70 dB
• Dinaminis diapazonas (1kHz): 80 dB
• Garso sistema: „Dolby Digital“, DTS 2.0 + 

skaitmeninė išvestis

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 

DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Plus™“ HD, 
H.264, MKV, VC-1, WMV, XviD

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, 
NTSC

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: PCM, MP3, „Dolby Digital“, 

DTS, WMA
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
• Atkuriama medija: SD kortelė, USB atmintinė

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG, BMP, GIF, PNG, 

TIFF
• Vaizdo tobulinimas: Lengvos nuotraukos, 

pasukimas, išdidinimas, skaidrių demonstracija su 
MP3 atkūrimu

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: USB, SD/SDHC kortelė
• Galinė jungtis: CVBS ir analogiško garso K/D 

išvestis, Skaitmeninė optinė išvestis, HDMI išvestis, 
eSATA

• Tinklo jungtys: 802,11 b/g/n, RJ45

Patogumas
• Ekrano meniu kalbos: anglų, lenkų, rusų, čekų, 

danų, suomių, prancūzų, vokiečių, graikų, vengrų, 
italų, portugalų, rumunų, slovakų, ispanų, švedų, 
turkų, ukrainiečių

• „EasyLink“ HDMI-CEC: Paleidimas vienu 
paspaudimu, Budėjimo režimas vienu paspaudimu

• Atnaujinama programinė aparatinė įranga: 
Mikroprogramos atnaujinimas per USB

Maitinimas
• Maitinimo šaltinis: 230V, 50Hz
• Energijos sąnaudos: < 10 W
• Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo 

režimu: < 1 W

Priedai
• Pridedami priedai: Garso/vaizdo laidas, 

Tarptautinės garantijos lapas, Nuotolinis valdymas, 
2 x AAA baterijos, Vartotojo vadovas, Maitinimo 
laidas

Matmenys
• Rinkinio matmenys (W x H x D): 

91 x 54 x 160 mm
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

250 x 163 x 82 mm

Multimedijos programos
• Multimedijos jungtys: USB klasės atminties 

prietaisai
• Atkūrimo formatai: DivX, JPEG stop kadrai, MP3, 

AVI (DivX, DIV5, DX50, DXMF), DivX 3.11, DivX 
5, „DivX Ultra“, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG-4 
(DivX-4, DivX-5, DivX-6, DXMF), „RealMedia 
Audio“, „RealMedia Video“, WMA, WMV9/VC1, 
XviD

Skaitmeninių nuotraukų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: BMP, GIF, JPEG, PNG, 

TIFF
• Vaizdo tobulinimas: išdidinimas
• Atkuriama medija: SD kortelė, USB atmintinė
•
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* Priklauso nuo to, ar paslauga yra vietinių operatorių tinkle
* Kai kurios paslaugos teikiamos ne visuose regionuose

http://www.philips.com

