
 

 

„Philips“
NAMŲ MEDIJOS LEISTUV
AS

Net TV
Integruota „WiFi“

HMP7100
Savo TV paverskite išmaniuoju TV

Išnaudokite daugiau savo televizoriaus galimybių naudodamiesi „Philips Smart TV“ paslaugomis. 

Išbandykite milžinišką daugialypės terpės turinį pasirinkę „Philips“ namų medijos leistuvą. Mėgaukitės 

puikios kokybės vaizdo įrašais, muzika ir nuotraukomis iš interneto ar kompiuterio bibliotekos tiesiai savo 

televizoriaus ekrane.

Žr. daugiau
• „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
• Peržiūrėkite nuotraukas įvairiais formatais
• Papildykite savo kino pojūčius trimačiu vaizdu
• Naudodami „Smart TV“, galite mėgautis paslaugomis internete ir naudotis multimedija per 

televizorių
• Leiskite įvairių formatų vaizdo įrašus, nuotraukas ir muziką
• Leiskite vaizdo įrašus keliais formatais

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

Pasinerkite giliau
• Integruota „WiFi“ – mėgaukitės prijungta medija belaidžiu būdu
• DLNA PC „Media Link“ leis naršyti kompiuterio ir namų tinklo turinį
• Grokite medijos turinį standžiajame diske
• Populiariausios internetinės „Net TV“ paslaugos jūsų televizoriuje



 „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.

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

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.

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.

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.

„Net TV“ (HD medijos leistuvas)
Išbandykite didžiulį interneto paslaugų 
pasirinkimą naudodamiesi „Net TV“. 
Mėgaukitės filmais, vaizdais, informaciniu-
pramoginiu ir kitu turiniu internete savo 
televizoriuje per „Philips“ HD medijos leistuvą 
bet kuriuo metu. Paprasčiausiai prijunkite savo 
namų grotuvą laidu ar belaidžiu būdu, tada 
naršykite ir nuotolinio valdymo pultu 
pasirinkite, ką norite žiūrėti. „Philips“ meniu 
suteikia prieigą prie populiarių „Net TV“ 
paslaugų jūsų televizoriaus ekrane.

Smart TV
„Smart TV“ – paprastas ir belaidis naudojimasis 
televizoriumi 4 pagrindiniais aspektais. „Net 

TV“ leis mėgautis daugybe interneto galimybių 
televizoriuje: išsinuomoti filmų, žiūrėti „Catch-
up TV“ ir mėgautis socialinių tinklų medija. 
Visada kontroliuokite situaciją: keiskite kanalus 
arba įveskite tekstą savo išmaniuoju telefonu 
arba planšetiniu kompiuteriu. Naudodami 
„SimplyShare“ galite srautu siųsti nuotraukas, 
muziką ir vaizdo įrašus iš savo kompiuterio, 
telefono bei planšetinio kompiuterio į 
televizorių.

SimplyShare

Dalykitės įvairių formatų vaizdo įrašais, 
nuotraukomis ir muzika per DLNA 
naudodamiesi išmaniuoju telefonu, planšetiniu 
kompiuteriu arba kompiuteriu ir mėgaukitės 
jais dideliame ekrane. Dabar dalytis paprasta.

Vaizdo įrašai keliais formatais
Grokite ir mėgaukitės didžiuliu vaizdo 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, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, 
TP, TRP, ISO, 3D BD ISO, VOB, DAT, MP4, 
MPEG, MPG, MOV(MPEG 4, H.264), ASF, FLV 
(640 x 480), MKV, M4V, – nesijaudindami dėl 
failų konvertavimo. Paprasčiausiai paspauskite 
„Leisti“ ir žiūrėkite vaizdo įrašus ir filmus puikia 
kino teatro kokybe ir gyvu erdviniu garsu.
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Vaizdas / ekranas
• Skaitmeninis-analoginis keitiklis: 12 bitų, 108 MHz
• Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 

1080p), Sumanusis vaizdas, Vaizdo įrašo 
pagerinimas, Vaizdo ryškumo pagerinimas

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

skaitmeninė išvestis

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: H.264, DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Plus™“ HD, MKV, 
MPEG1, MPEG2, WMV, VC-1, XviD

Garso atkūrimas
• Atkuriama medija: USB atmintinė
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA, „Dolby Digital“, 

DTS, PCM
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps

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

TIFF
• Vaizdo išryškinimas: Lengvos nuotraukos, Pasukite, 

skaidrių demonstracija su MP3 atkūrimu, 
išdidinimas

• Atkuriama medija: USB atmintinė

Prijungimo galimybė
• Priekinės / šoninės jungtys: USB
• Galinė jungtis: Skaitmeninė optinė išvestis, HDMI 

išvestis

Patogumas
• Ekrano meniu kalbos: danų, lietuvių, suomių, 

prancūzų, vokiečių, italų, lenkų, portugalų, ispanų, 
švedų, turkų, čekų, graikų, vengrų, rusų, rumunų, 
slovakų, 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: < 0,5 W

Priedai
• Pridedami priedai: 2 x AAA baterijos, Nuotolinis 

valdymas, Maitinimo laidas, Vartotojo vadovas, 
Tarptautinės garantijos lapas

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

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

17,9 x 5,7 x 9,2 cm
• Svoris: 0,26 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

26,6 x 18,2 x 8,2 cm
• Bendras svoris: 0,63 kg
• Grynasis svoris: 0,4 kg
• Pakuotės svoris: 0,23 kg
• EAN: 87 12581 67692 6

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• Outer carton (L x W x H): 27,8 x 26,4 x 20,6 cm
• Bendras svoris: 2,42 kg
• Grynasis svoris: 1,2 kg
• Pakuotės svoris: 1,22 kg
• GTIN: 1 87 12581 67692 3
•
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