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Μετατρέψτε την τηλεόρασή 

σας σε Smart TV
Εξερευνήστε εύκολα ένα τεράστιο σύμπαν περιεχομένου πολυμέσων με το Philips HD media player. 

Απολαύστε βίντεο, μουσική και φωτογραφίες κορυφαίας ποιότητας από το Internet ή τη 

βιβλιοθήκη του υπολογιστή, απευθείας στην τηλεόρασή σας. Δεν απαιτείται η μετατροπή αρχείων.

Δείτε περισσότερα
• Smart TV, για να απολαμβάνετε διαδικτυακές υπηρεσίες και να διαχειρίζεστε πολυμέσα 
στην τηλεόραση

• Net TV για δημοφιλείς ηλεκτρονικές υπηρεσίες στην τηλεόρασή σας
• DivX Plus HD Certified για αναπαραγωγή DivX υψηλής ευκρίνειας
• Αναπαραγωγή βίντεο σε πολλαπλά φορμά
• Δείτε φωτογραφίες σε διάφορα φορμά

Ακούστε περισσότερα
• Ακούστε μουσική από διάφορα αρχεία μέσων
• Dolby Digital DTS2.0 για την απόλυτη κινηματογραφική εμπειρία

Περισσότερες δυνατότητες
• Υποδοχή σύνδεσης USB 2.0 και υποδοχή κάρτας μνήμης SD
• Αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων από σκληρό δίσκο
• Ενσωματωμένο Wi-Fi, για να απολαμβάνετε ασύρματα τα συνδεδεμένα πολυμέσα
• DLNA PC Media Link, για περιήγηση σε περιεχόμενο υπολογιστή και οικιακού δικτύου



 DivX Plus HD Certified

Το DivX Plus HD στη συσκευή Blu-ray ή/και 
στη συσκευή DVD προσφέρει την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας DivX, επιτρέποντάς 
σας να απολαμβάνετε βίντεο και ταινίες HD 
από το Internet απευθείας στην τηλεόραση 
HD της Philips ή στον υπολογιστή σας. Το 
DivX Plus HD υποστηρίζει την 
αναπαραγωγή περιεχομένου DivX Plus 
(βίντεο H.264 HD με ήχο AAC υψηλής 
ποιότητας σε ένα κοντέινερ αρχείων MKV), 
ενώ υποστηρίζει επίσης προηγούμενες 
εκδόσεις DivX έως και 1080p. DivX Plus HD: 
για πραγματικά ψηφιακό βίντεο υψηλής 
ευκρίνειας.

Βίντεο σε πολλαπλά φορμά
Μπορείτε να αναπαράγετε και να 
απολαμβάνετε μια εκτενή γκάμα φορμά 
βίντεο, από φορμά υψηλής ευκρίνειας, όπως 
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, χωρίς να πρέπει να 
μετατρέψετε αρχεία. Απλώς πατήστε το Play 
και παρακολουθήστε οποιοδήποτε βίντεο ή 
ταινία σε κορυφαία κινηματογραφική 
ποιότητα, με ολοζώντανο ήχο Surround.

Περιεχόμενο μέσων από σκληρό δίσκο
Χαλαρώστε και απολαύστε περιεχόμενο 
μέσων από το σκληρό σας δίσκο, χωρίς να 
ανησυχείτε για τη συμβατότητα του φορμά 
αρχείων. Απλώς αναπαραγάγετε το 
περιεχόμενό σας γνωρίζοντας ότι η συσκευή 
αναπαραγωγής της Philips υποστηρίζει τα 
πιο δημοφιλή φορμά HDD, όπως FAT32, 
FAT κ.λπ.

Φωτογραφίες σε διάφορα φορμά

Δείτε και απολαύστε τις φωτογραφίες σας 
σε μια ευρεία γκάμα φορμά, 
συμπεριλαμβανομένων των JPEG, JPG, M-
JPEG, PNG, TIF, TIFF, GIF, BMP και HD JPEG, 
απευθείας στην ευρεία οθόνη της 
τηλεόρασής σας! Μετατρέψτε το καθιστικό 
σας σε έκθεση φωτογραφίας και μοιραστείτε 
υπέροχες αναμνήσεις με τους φίλους και την 
οικογένειά σας.

Μουσική σε διάφορα αρχεία μέσων
Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική, σε 
οποιοδήποτε φορμά ήχου, και απολαύστε 
την με κρυστάλλινο ήχο. Η συσκευή 
αναπαραγωγής της Philips σας επιτρέπει την 
εύκολη πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα 
φορμά ήχου από Dolby Digital, AAC, RA, 
OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, 
LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM και 
WMA Pro.

Dolby Digital DTS2.0
Dolby Digital DTS2.0 για την απόλυτη 
κινηματογραφική εμπειρία

DLNA PC Media Link
Το DLNA PC Media Link παρέχει εύκολη 
πρόσβαση σε βίντεο, φωτογραφίες και 
μουσική στον υπολογιστή ή στο οικιακό σας 
δίκτυο. Συνδέοντας τη συσκευή πολυμέσων 
στο οικιακό σας δίκτυο, μπορείτε να έχετε 
απρόσκοπτα πρόσβαση σε περιεχόμενο 
από κάθε συσκευή με πιστοποίηση DLNA. 
Περιηγηθείτε στη συλλογή πολυμέσων του 
υπολογιστή σας από τη συσκευή 
πολυμέσων με το πάτημα ενός κουμπιού.

SimplyShare TV

Μοιραστείτε φωτογραφίες, μουσική και 
ταινίες μέσω SimplyShare από το 
smartphone, το tablet ή τον υπολογιστή σας 
και απολαύστε τα στη μεγάλη οθόνη.

Smart TV
Η λειτουργία Smart TV προσφέρει μια 
ασύρματη και εύκολη εμπειρία τηλεόρασης 
που στηρίζεται σε 4 πυλώνες. Με το Net TV 
μπορείτε να απολαμβάνετε μια πληθώρα 
διαδικτυακών εφαρμογών στην τηλεόρασή 
σας: να νοικιάζετε ταινίες, να 
παρακολουθείτε catch-up TV και να 
διασκεδάζετε με τα πολυμέσα κοινωνικής 
δικτύωσης. Διατηρήστε τον έλεγχο: αλλάξτε 
κανάλια ή πληκτρολογήστε κείμενο 
χρησιμοποιώντας το smartphone ή το tablet 
σας. Χρησιμοποιήστε το SimplyShare για να 
μεταδώσετε φωτογραφίες, μουσική και 
βίντεο από τον υπολογιστή, το τηλέφωνο ή 
το tablet στην τηλεόρασή σας.

Net TV (Συσκευή πολυμέσων HD)
Απολαύστε μια πλούσια συλλογή 
ηλεκτρονικών υπηρεσιών με το Net TV. 
Απολαύστε ταινίες, φωτογραφίες, καθώς και 
ενημερωτικό, ψυχαγωγικό και άλλο 
διαδικτυακό περιεχόμενο στην τηλεόρασή 
σας όποτε θέλετε, με τη συσκευή 
πολυμέσων HD από τη Philips. Απλώς 
συνδέστε τη συσκευή απευθείας στο οικιακό 
σας δίκτυο μέσω ενσύρματης ή ασύρματης 
σύνδεσης και χρησιμοποιήστε το 
τηλεχειριστήριο για να πλοηγηθείτε και να 
επιλέξετε τι θέλετε να δείτε. Το μενού της 
Philips σάς παρέχει πρόσβαση σε δημοφιλείς 
υπηρεσίες του Net TV, προσαρμοσμένες 
στην οθόνη της τηλεόρασής σας.
HMP7001/12

Χαρακτηριστικά
Συσκευή πολυμέσων HD
Net TV Ενσωματωμένο WiFi, USB 2.0
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Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας D/A: 12 bit, 108 MHz
• Βελτίωση εικόνας: Αύξηση δειγματοληψίας 
εικόνας, Smart Picture, Υψηλή ευκρίνεια (720p, 
1080i, 1080p), Αύξηση κλιμάκωσης εικόνας

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 192 kHz
• Συχνότητα απόκρισης: 30-20000 Hz
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: 90
• Παραμόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 65 dB
• Συνακρόαση (1 kHz): 70 dB
• Δυναμικό εύρος (1 kHz): 80 dB
• Σύστημα ήχου: Dolby Digital, Ψηφιακή έξοδος 

DTS 2.0 +

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορμά συμπίεσης: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, 

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

• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, 
NTSC

Αναπαραγωγή ήχου
• Μορφή συμπίεσης: PCM, MP3, Dolby Digital, 

DTS, WMA
• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
• Μέσα αναπαραγωγής: Κάρτα SD, USB flash drive

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: JPEG, BMP, GIF, 

PNG, TIFF
• Βελτίωση εικόνας: Αναστροφή φωτογραφιών, 
Περιστροφή, Ζουμ, Slideshow με αναπαραγωγή 
MP3

Συνδεσιμότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: USB, 
Κάρτα SD/SDHC

• Πίσω συνδέσεις: Έξοδος CVBS & αναλογικού 
ήχου L/R, Ψηφιακή οπτική έξοδος, Έξοδος 
HDMI, eSATA

• Συνδέσεις δικτύου: 802.11 b/g/n, RJ45

Ευκολία
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: Αγγλικά, 
Πολωνικά, Ρωσικά, Τσεχικά, Δανικά, Φινλανδικά, 
Γαλλικά, Γερμανικά, Ελληνικά, Ουγγρικά, Ιταλικά, 
Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Ισπανικά, 
Σουηδικά, Τούρκικα, Ουκρανικά

• EasyLink (HDMI-CEC): Αναπαραγωγή με ένα 
πάτημα, Αναμονή με ένα πάτημα

• Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: 
Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης 
μέσω USB

Ρεύμα
• Τροφοδοσία ρεύματος: 230 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύματος: < 10 W
• Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: < 1 W

Αξεσουάρ
• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο ήχου/
βίντεο, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, 
Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA, Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Καλώδιο ρεύματος

Διαστάσεις
• Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 91 x 54 x 160 χιλ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

250 x 163 x 82 χιλ.

Εφαρμογές πολυμέσων
• Συνδέσεις πολυμέσων: Συσκευή μνήμης USB
• Φορμά αναπαραγωγής: DivX, Στατικές εικόνες 

JPEG, 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), Ήχος 
RealMedia, RealMedia Video, WMA, WMV9/VC1, 
XviD

Αναπαραγωγή ψηφιακών 
φωτογραφιών
• Φορμά συμπίεσης εικόνων: BMP, GIF, JPEG, 

PNG, TIFF
• Βελτίωση εικόνας: Ζουμ
• Μέσα αναπαραγωγής: κάρτα SD, USB flash drive
•
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Προδιαγραφές
Συσκευή πολυμέσων HD
Net TV Ενσωματωμένο WiFi, USB 2.0

* Η παροχή υπηρεσιών Net TV εξαρτάται από τη χώρα και 
υπόκειται στους όρους χρήσης.

* Η υπηρεσία BBC iPlayer είναι διαθέσιμη μόνο στο Η.Β.

http://www.philips.com

