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HDMI (High Definition Multimedia Interface - kõrglahutusega
multimeedialiides) ja HDMI logo ning High-Definition Multimedia
Interface on äriühingule HDMI licensing LLC kuuluvad USAs ja
teistes riikides registreeritud kaubamärgid.

Toodetud äriühingu Dolby Laboratories litsentsi alusel. Märgid
Dolby ja kahekordne D märk on äriühingule Dolby Laboratories
kuuluvad kaubamärgid.

Toodetud litsentsi alusel, mis on kaitstud USAs välja antud
patentidega nr 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 ja teiste USAs ning
mujal maailmas välja antud patentidega, mis on käesoleval hetkel
kehtivad. DTS, DTS sümbol ning DTS ja DTS sümbol koos on
registreeritud kaubamärgid ning DTS 2.0+Digital Out on äriühingu
DTS, Inc. poolt registreeritud kaubamärk. Toode sisaldab tarkvara.
© DTS, Inc. Kõik õigused kaitstud

Real RMBV logo on äriühingule RealNetworks, Inc. kuuluv
kaubamärk.
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1. Kaubamärgid
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2. Ohutus ja teade

Lugege enne selle toote kasutamist kõik juhised läbi ja veenduge, et
saate neist aru. Kui kahju on põhjustatud juhiste eiramisest, siis
garantii ei kehti.

See välgunool” viitab isoleerimata materjalidele teie seadmes, mis
võivad põhjustada elektrilööki. Kõikide inimeste ohutuse tagamiseks
ärge eemaldage toote kesta.

See hüüumärk juhib tähelepanu funktsioonidele, mille kohta
peaksite lugema kaasasolevaid nõuandeid, et vältida probleeme.

HOIATUS: Tulekahju või elektrilöögi riski vähendamiseks ei tohi
seda seadet jätta vihma või niiskuse kätte ega asetada sellele
vedelikega täidetud objekte, nt vaase.

HOIATUS: Elektrilöögi vältimiseks sisestage pistik täielikult
seinakontakti.

Kasutage vaid tootja poolt tehtud lisavarustust.

Kasutage vaid kasutusjuhendis välja toodud vooluvarustust.

Ärge tilgutage ega pritsige seadmele vedelikke.

Ärge asetage seadme peale potentsiaalselt ohtlikke objekte
(vedelikeanumad, küünlad).

Patareisid (patareipakki või sisseehitatud patareisid) ei tohi jätta
liigse kuumuse kätte nagu päikesevalgus, tuli või muu sarnane.

Plahvatusoht, kui patareid on valesti asendatud. Asendage vaid
sama tüüpi või sarnaste patareidega.

“

�

�

�

�

�

�

Ohutus
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... Ohutus ja teade

Seadmes muudatuste tegemine võib põhjustada ohtliku
elektromagnetlainete kiirguse või mõne teise tervisele ohtliku
tagajärje.

Class II sümbol:

Seade vastab Euroopa Ühenduse raadiosageduse nõuetele.

See on topeltisolatsiooniga CLASS II toode, millel puudub kaitsev
maandus.

Kõik selle seadmega tehtud muudatused ja täiendused, mis ei
ole Philips Consumer Lifestyle'i poolt spetsiaalselt lubatud,
tühistavad kasutaja volitused seda seadet kasutada.

Hoiatus

Märkus

�

�

�

�

�

�

�

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta.

Ärge kunagi määrige ühtegi seadme osa.

Ärge kunagi asetage seadet teiste elektrooniliste seadmete
peale.

Hoidke seade eemal otsesest päikesevalgusest, leekidest ja
kuumusest.

Veenduge, et voolujuhtmetele ja pistikutele on kergelt
võimalik juurde pääseda, et vajadusel seade vooluvõrgust
kiiresti eemaldada.

Kui seadme ühendamisel kasutatakse pikendusjuhe, peab
pikendusjuhe jääma kergesti ligipääsetavaks.

Tüübiplaat asub seadme all.

Vastavus
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... Ohutus ja teade

Autoriõigused

Keskkonna kaitsmine

Keskkonnaalane informatsioon

Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette
teatamata. Kaubamärgid on äriühingu Koninklijke Philips
Electronics N.V või nende vastavate omanike omand. Philips jätab
endale õiguse teha tootes muudatusi ning ei ole kohustatud
varasemaid väljalaskeid seetõttu kohandama.

Ebavajalikust pakendimaterjalist on loobutud. Oleme püüdnud
muuta lihtsaks pakendi eraldamise kolmeks materjaliks: papp
(karp), polüstüreen vaht (pehmendus) ja polüetüleen (kotid,
kaitsvad vahulehed).

Teie seade koosneb materjalidest, mida saab ümber töödelda ja
taaskasutada, kui seadme lammutab spetsialiseerunud ettevõte.
Palun uurige kohalikke seaduseid, mis puudutavad
pakendimaterjalide, vanade patareide ja vana seadme ära viskamist.

Teie toode on disainitud ja toodetud kõrge kvaliteediga materjalidest
ja osadest, mida saab ümber töödelda ja taaskasutada.

Kui see läbikriipsutatud ratastega prügikasti sümbol on tootel,
tähendab see, et toode on vastavuses Euroopa Liidu Direktiiviga
2002/96/EC.

Palun informeerige end kohalikest elektriliste ja elektrooniliste
seadmete kogumispunktidest.

Ärge kunagi visake vana toodet ära tavalise olmeprügi hulka.
Korrektne toote ära viskamine aitab ennetada potentsiaalseid
negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimtervisele.



Garantii
�

�

�

�

Mitte ühelgi tingimusel ei tohi te üritada seadet iseseisvalt
parandada, kuna see võib põhjustada teile vigastusi, võib toodet
kahjustada ning katkestab garantii.

Kasutage toodet ja lisaseadmeid vaid vastavalt tootja
juhenditele. Seadme taga olev hoiatusmärk näitab, et võite
seadmest saada elektriðoki.

Ärge kunagi eemaldage seadme kesta. Kontakteeruge seadme
parandamiseks alati Philipsi klienditeenindusega.

Kõik tegevused, mis on antud kasutusjuhendis keelatud või
lisaseadmete kasutamine ning toote muutmine, mis ei ole antud
kasutusjuhendis lubatud, katkestavad garantii.

7

... Ohutus ja teade
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3. Alustamine

Ühendamine

1. HDMI ühendus heli-/videoväljundiks

2. Vooluühendus

HMP4000 AV

�

�

�

�

Ühendus kõrglahutusliku televiisoriga (HDTV) läbi HDMI

Ühendus seinapistikuga läbi voolujuhtme

Kasutage kaasasolevat AV kaablit, et pesa
televiisoriga ühendada.

Veenduge, et juhtmeotsad lähevad õiget värvi pesadesse.

Televiisori ühendamine AV kaablite abil
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... Alustamine

Kõrge kvaliteediga heli jaoks

�

�

Kasutage fiiberoptilist kaablit, et pesa heli-
/videosüsteemi või pesaga ühendada.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule , et seade sisse lülitada.

Vooluindikaator hakkab valgelt põlema.

Lülituge televiisoril sisendpesa peale:
Vajutage kaugjuhtimispuldil allika valimise nuppu, et valida

sisendpesa.

HMP4000 OPTICAL
OPTICAL SPDIF

1.

2. HMP4000

HMP4000

�

�

Sisse või välja lülitamine
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... Alustamine

3. HMP4000

[Setup] > [System],
[Automatic Standby]

HMP4000

HMP4000
HMP4000

[Setup] > [System] [Screen
Saver Delay]

HMP4000

OK

puhkereþiimi lülitamiseks vajutage taas
kaugjuhtimispuldil nupule .

Vooluindikaator hakkab punaselt põlema.

Valige avaekraanilt et lülitada sisse
.

Kui 15 minuti jooksul ei vajutata ühtegi nuppu ega taasesitata ühtegi
faili, lülitub automaatselt puhkereþiimi.

Ja 15 minûtes uz netiek nospiests neviens taustiòð vai
nenotiek atskaòoðana, automâtiski pârslçdzas gaidstâves
reþîmâ.

Valige avaekraanilt , et lülitada sisse
.

Kui valitud perioodi jooksul ei vajutata ühtegi nuppu ega taasesitata
ühtegi faili, aktiveerub peal ekraanisäästja.
Ekraanisäästjast väljumiseks vajutage mõnele nupule
kaugjuhtimispuldil.

Vajutage nupule .

Naasemine avakeraanile

, , ,
Valikute vahel navigeerimine

Valiku kinnitamine

Tagasi ühe taseme võrra või väljumine

�

�

HMP4000 sisse või puhkere iimi lülitamine

Ekraanide või valikute vahel navigeerimine

þ
�

�

�

�

�

�

� � � �

Automaatne puhkere iim

Ekraanisäästja

þ

Kaugjuhtimispuldi kasutamine
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... Alustamine

Sâkt, pauzçt vai atsâkt atskaòoðanu.
�

�

�

Taasesitamise lõpetamine

/
Eelmise / järgmise meedafaili juurde liikumine

/
Faili raames edasi/tagasi otsing
Vajutage korduvalt, et valida otsingu kiirus

/
Pildi pööramine

Hetkel taasesitatava faili kohta informatsiooni kuvamine

Vajutage korduvalt, et valida kuvasuhe või pilti suurendada
või vähendada. Suurendatud pildi peal liikumiseks vajutage
nuppe , , , .

Ligipääs subtiitrite valikutele

Vajutage ja hoidke nuppu ning tehke valik.

Vajutage nupule .

�

	 


� �

� �



� � � �

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

INFO

SUBTITLE

EDIT

Ühendatud USB seadme ohutu eemaldamine

Failide/kaustade haldamine ühendatud mäluseadmel
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... Alustamine

Teksti sisestamine

Kasutage kaugjuhtimispuldi nuppe, et ekraanipealse klaviatuuriga
teksti sisestada.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe / .

Ekraanipealsel klavatuuril märgitakse ära hetkel kasutatav
sisendreþiim.

inglisekeelne suurte tähtedega sisend

Sisendreþiimide valimine

� 	 


�

���

�

ABC:

abc

E@:

1.
OK

2.

3.
OK

: inglisekeelne väikeste tähtedega sisend

sümbolid

Tähe juurde liikumiseks vajutage kaugjuhtimispuldil nuppe
. Vajutage nupule , et täht või sümbol valida.

Valige ekraanipealsel klaviatuuril kaugjuhtimispuldi abil
sisendvalikud:

: liigutage kursorit vasakule või paremale.
: kustutage sisestus enne kursorit.

Kui teksti sisestamine on lõpetatud, siis valige väljumiseks
ekraanipealselt klaviatuurilt .

Teksti sisestamine
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4. Taasesitamine

Taasesitage oma HDTV-ga meediat järgmistelt mäluseadmetelt:
USB mäluseade
SD mälukaart
SDHC mälukaart

Ühendage oma mäluseade -ga:
USB mäluseadme puhul ühendage see
pessa.
SD / SDHC mälukaardi puhul sisestage kaart pessa.

Kui USB mäluseade tuvastatakse poolt, siis
muutub ikoon avaekraanil ikooniks .

Kui SD / SDHC mälukaart tuvastatakse poolt, siis
muutub ikoon avaekraanil ikooniks .

Valige avaekraanil või .

Meediafailid sorteeritakse järgmiselt:

kuvab kõik failid/kaustad.

kuvab kõik filmifailid.

kuvab kõik muusikafailid.

kuvab kõik pildifailid.

�

�

�

�

�

1. HMP4000
HMP4000

SD

HMP4000

HMP4000

2.

[Folder]:

[Movies]:

[Music]:

[Photos]:

�

�

�

“ ” “ ”

“ ” “ ”

“ ” “ ”

Taasesitamine mäluseadmelt
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... Taasesitamine

3. Valige taasesitamiseks fail.

�

�

�

�

�

�

Vajutage failide või kaustade nimekirjas olles nupule
, et teha oma valikud:

vaates:

Valige (pisipildid), (nimekiri) või
(eelvaade).

Valige (kõik meediafailid), (filmid),
(pildid) või (muusika).

, ja vaates:

Valige (otsing). Sisestage märksõna ekraanipealse
klaviatuuri abil (vaadake peatükki “Teksti sisestamine”
leheküljel 12).

Valige (sorteeri järjekorda).

Valige (mine kaustavaatesse).

Vajutage taasesitamise ajal nupule
kaugjuhtimispuldil.

Valiku tegemiseks vajutage nuppe . Vajutage
kinnitamiseks nupule .

Subtiitrite keele valimine.

Helikeele valimine.

OPTIONS

[Folder]

Failide kuvamine erinevate vaadetes
[Thumbnails] [List]

[Preview]

Failide kuvamine meediatüüpide järgi
[All Media] [Movies]

[Photos] [Music]

[Movies] [Music] [Photos]

Faili otsimine märksõna järgi
[Search]

Failide erinevat moodi sortimine
[Sort Order]

Kaustavaatesse minemine
[Go to Folder]

1. OPTIONS

2.
OK

[Subtitle]:

[Audio]:

����

Videovalikud

Meediafailide otsimine

Taasesitamisvalikud
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... Taasesitamine

[Night Mode]:

[GOTO]:

[Repeat Title]:

[Repeat All]:

[Repeat Off]:

[Video Setting]:

(Dolby Digital kodeeringuga heli puhul): Valjude
helide pehmemaks muutmine ning pehmete helide valjemaks
muutmine, et saaksite videosid vaadata teisi häirimata madalal
helitugevusel.

Mingi kindla koha, pealkirja või peatüki juurde liikumine.

Käesoleva pealkirja kordamine.

Kõikide videofailide kordamine.

Kordusreþiimi väljalülitamine.

Videoseadistuste muutmine.

þ

“ ” “ ”

Helivalikud

Pildivalikud

[Repeat Off]:

[Repeat One]:

[Repeat All]:

[Shuffle Loop]:

[Slide Timing]:

[Slide Transition]:

[Repeat Off]:

[Repeat All]:

[Shuffle Loop]:

[Background Music]:

[Video Setting]:

[Folder]

Kordusre iimi välja lülitamine.

Käesoleva muusikafaili kordamine.

Kõikide muusikafailide kordamine.

Muusikafailide esitamine juhuslikus järjekorras.

Slaidiesitluse jaoks piltide intervalli määramine.

Slaidiesitluse jaoks slaidivahetuse efekti
määramine.

Kordusreþiimi välja lülitamine.

Kõikide pildifailide kordamine.

Kõikide pildifailide taasesitamine suvalises
järjekorras.

Muusikafaili valimine ja taasesitamine
slaidiesituse ajal.

Videoseadistuste muutmine.

Valige HMP4000 avaekraanilt või . Valige ning
saate hallata faile ühendatud mäluseadmetel.

Failide haldamine



16

... Taasesitamine

Failide ja kaustade kopeerimine või liigutamine

Failide ja kaustade kustutamine

Failide ja kaustade nime muutmine

1. [Folder]

/

Valige vaates failide/kaustade nimekirjast fail või kaust.

Mitme faili valimiseks:

Kuvatakse nimekiri valikutega.

Teie jaoks luuakse failide nimekiri, millesse saate lisada
faile või kaustasid.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Valige valikute nimekirjast või .

Valige kaust, kuhu soovite failid kopeerida või liigutada.
Vajutage kinnitamiseks nupule .

Valitud failid või kaustad kopeeritakse või liigutatakse teie
poolt valitud sihtpunkti.

Järgige samme 1-3 “Failide ja kaustade kopeerimine või
liigutamine” all (vaadake peatükki “Failide ja kaustade
kopeerimine või liigutamine” leheküljel 15).

Valige valikute nimekirjast .

Valitud failid või kaustad kustutatakse.

Valige vaates failide/kaustade nimekirjast fail või kaust.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Valige valikute nimekirjast .

Sisestage uus faili/kausta nimi ekraanipealse klaviatuuri abil
(vaadake peatükki “Teksti sisestamine” leheküljel 12).

1) Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule EDIT.

2) Valige [Multiple Select].

3) Vajutage nuppudele , et valida fail või kaust.
Vajutage kinnitamiseks nupule .

2. EDIT

3. [Copy] [Move]

4.

1.

2. [Delete]

1. [Folder]

2. EDIT

3. [Rename]

4.

�

�

�

�

� �

�

�



17

... Taasesitamine

Taasesitusloendite loomine

Fotoalbumite loomine

Te saate luua taasesitusloendid nende muusikafailide jaoks, mida
soovite koos taasesitada.

Valige vaates muusikafailid.

Kuvatakse nimekiri valikutega.

1. [Folder]
1) Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule EDIT.

/

Vajutage nuppudele / , et valida fail. Vajutage
kinnitamiseks nupule .

�

2) Valige [Multiple Select].

3) Vajutage nuppudele , et valida fail. Vajutage
kinnitamiseks nupule .

2. EDIT

3. [Save Playlist]

4.

1. [Folder]
1) Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule EDIT.

2) Valige [Multiple Select].

3)

2. EDIT

3. [Save Photo Album]

4.

�

�

�

�

�

Teie jaoks luuakse failide nimekiri, millesse saate lisada
faile.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Valige valikute nimekirjast .

Pange taasesitusloendile soovitud nimi.

Taasesitusloend on nüüd loodud.

Te saate pildifailide jaoks luua fotoalbumeid.

Valige vaates pildifailid.

Kuvatakse nimekiri valikutega.

Teie jaoks luuakse failide nimekiri, millesse saate lisada
faile.

Vajutage kaugjuhtimispuldil nupule .

Valige valikute nimekirjast .

Pange fotoalbumile soovitud nimi.

Fotoalbum on nüüd loodud.

� �

�

� �

�
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5. Seadistused

Te saate muuta seadistusi.

Valige avaekraanil .
Kui tarvis, vajutage kaugjuhtimispuldil nupule , et minna
avaekraanile.

Kuvatakse seadistusmenüü.

Vajutage nuppe , et teha valik. Vajutage valiku
kinnitamiseks nupule .

Vajutage nupule , et naaseda kõrgema taseme menüüsse.

Ekraanimenüüde keele valimine.

Subtiitrite keele valimine videote jaoks.

Ekraanisäästja aktiveerimine, kui HMP4000
on valitud ajaperioodi mitteaktiivne, nt peatatud või lõpetatud
olekus. Ekraanisäästjast väljumiseks vajutage mõnele nupule.

lülitamine puhkereþiimi, kui 15
minuti jooksul ei vajutata ühelegi nupule ega taasesitata ühtegi faili.

Videofaili taasesitamise jätkamine
kohast, kust taasesituse viimati peatasite.

Tehaseseadistuste taastamine.

Väljamineva heliformaadi valimine HDMI
kaabli ühendamisel.

Väljamineva heliformaadi valimine kaabli
ühendamisel.

Võimaldage see funktsioon, et sünkroniseerida heli ja
video taasesitamist.

HMP4000

1. [Setup]

2.
OK

[Menu language]:

[Subtitle]:

[Screen Saver Delay]:

[Automatic Standby]: HMP4000

[Request to Resume Play]:

[Reset Factory Defaults]:

[HDMI Audio Mode]:

[Optical output]: OPTICAL

[Lip Sync]:

�

�

�

����

Süsteem

Heli
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Video

Märkus

� *Kui teie televiisor ei toeta valitud videoresolutsiooni ning
ilmub tühi pilt, siis oodake 10 sekundit, et eelmine
videoresolutsioon taastada.

[Aspect Ratio]:

[TV System]:

[Video Zoom]:

*[1080P 24Hz]:

[Deep Color]:

Kuvasuhte valimine.

Videoresolutsiooni valimine, mis kõige paremini sobib
teie televiisoriga. Vaadake lähemalt oma televiisori
kasutusjuhendist.

Videostseenide suurendamine/vähendamine.

Väljaminevatel videotel 1080p 24Hz re iimi
kasutamine, st videoresolutsioon ning kaadrite sagedus on 1080p
24Hz.

Värvid kuvatakse rohkemate varjude ning toonidega
kui video on salvestatud selles re iimis ning kui teie televiisor toetab
seda funktsiooni.

þ

þ
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6. EasyLink

HMP4000

1. HMP4000

2.

3. HMP4000 [Easy Link]
[Setup] > [Easy Link] [On]

4. [Easy Link]

[One Touch Play]

HMP4000

[One Touch Standby]

HMP4000

[Auto Power On From TV] (

HMP4000
HMP4000 HMP4000

toetab Philips EasyLink funktsiooni mis kasutab HDMI
CEC (Consumer Electronics Control - tarbija elektroonika juhtimise)
protokolli. Te saate kasutada ühte kaugjuhtimispulti, et kontrollida
EasyLink toega seadmeid, mis on ühendatud HDMI kaudu.

Ühendage HDMI kaabli abil HDMI CEC toega
televiisoriga.

Lülitage televiisoris sisse HDMI CEC operatsioonid (vaadake
televiisori kasutusjuhendit).

Lülitage peal sisse .
Valige avaekraanil . Valige .

menüüs saate teha järgmisi valikuid:

(ühe puutega taasesitamine)

Kui taasesitate faili peal, siis HDMI CEC kaudu
ühendatud televiisor lülitub automaatselt HDMI sisendkanalile.

(ühe puutega puhkereþiim)

Kui lülitate televiisori puhkere iimi, siis lülitub ka
automaatselt puhkere iimi.

automaatne sisselülitamine
televiisori kaudu)

Kui lülitate televiisori selle sisendkanalile ning
on puhkereþiimis, siis lülitub automaatselt

sisse.

�

þ
þ

Märkus

� Philips ei garanteeri 100% ühilduvust kõikide HDMI CEC
seadmetega.
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7. Tarkvara uuendamine USB mäluseadme
kaudu

Enne tarkvara uuendamist kontrollige tarkvara versiooni.
Valige avaekraanil

.

Tehke oma arvutis järgmist:

Tehke peal järgmist:

Kui tuvastatakse uuendus, siis küsitakse teilt, kas
uuendamisega alustada.

Järgige televiisori ekraanile ilmuvaid juhiseid, et uuendamine
lõpule viia.

Kui valmis, lülitub automaatselt välja ning
seejärel tagasi sisse.

HMP4000
[Setup] > [Software Upgrade] > [Version

Info]

1.
1) Kontrollige viimast tarkvaraversiooni veebileheküljelt

www.philips.com/support.
2) Otsige oma mudelit ning klõpsake menüül “Software and

drivers”.
3) Salvestage tarkvarafail oma USB mäluseadme

juurkausta.

2. HMP4000
1) Ühendage USB mäluseade.
2) Valige avaekraanil [Setup] > [Software Upgrade] >

[USB upgrade].

3.

HMP4000

�

�

Hoiatus

� Tarkvara uuendamise ajal ei tohi te -t välja lülitada
ega USB mäluseadet selle küljest eemaldada, kuna see võib

-t kahjustada.

HMP4000

HMP4000
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8. Probleemide lahendamine

Kui võtate Philipsiga ühendust, küsitakse teilt seadme mudeli
numbrit ja seerianumbrit. Mudeli number ja seerianumber on
seadme all.

Mudeli number ______________________________

Seerianumber ______________________________

Selle USB seadme formaati ei toetata.

Maksimaalne toetatud mälumaht on 1 TB.

Veenduge, et mängija toetab neid faile (Vaadake Tehnilised

andmed“ > Toetatud meediaformaadid“).

Kirjutage need numbrid siia:

Vaadake televiisori kasutusjuhendit, et teada saada kuidas valida
õige video sisendkanal.

“

Puudub pilt

Ei saa lugeda USB seadme sisu

�

�

�

� „
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9. Tehnilised andmed

Märkus

� Tehnilised andmed ning disain võivad ette teatamata
muutuda.

Vool

Toetatud meediaformaadid

HDD & USB tugi

Subtiitrid

Video

Heli

Peaseade

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Sisend: 100-240V~ 50/60Hz, 15W
Voolutarbimine: < 15W
Voolutarbimine ootere iimis: < 0.5W

Video: MPEG 1/2/4 (MPEG 4 Part 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)
Heli: Dolby digital, DTS, MPEG Audio, AAC, RA, OGG, MKA,
ADPCM, AC3, WMA (V9), MP3, PCM, LPCM
Pilt: JPEG, JPG, BMP, PNG, GIF (animeerimata GIF), TIF,
TIFF, HD-JPEG

Ühilduvus: Hi-Speed USB (2.0)
NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
USB MTP tugi, USB PTP tugi, USB MSC tugi

.srt, .sub, .smi, .ssa, .idx+.sub

HDMI väljund: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p,
1080p24
Komposiitvideo väljund: 1 Vpp ~ 75 oomi

HDMI väljund
Optiline väljund
Analoogstereo väljund
Müra tase signaalis (1 kHz): > 90 dB (A-kaalutud)
Dünaamiline ulatus (1kHz): > 80 dB (A-kaalutud)
Sageduse vastuvõtt: ±0.2 dB

Mõõtmed (p x l x k): 160 x 91 x 54.1 mm
Netokaal: 0.25 kg

þ
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Tähelepanu

Philips Electronics Hong Kong Ltd pakub käesolevaga soovi korral
lähtekoodi täieliku koopia.

See pakkumine kehtib kuni kolm aastat pärast toote hankimist.
Lähtekoodi koopia omandamiseks kirjutage aadressile
open.source@philips.com. Kui teil ei ole juurdepääsu e-postile või
kui te ei saa kinnitust ühe nädala jooksul pärast postitust sellele
aadressile, saatke tavakiri aadressile "Open Source Team, Philips
Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE
Eindhoven, The Netherlands". Kui te ei saa tavakirjale mõistliku aja
jooksul vastust, siis saatke e-mail aadressile
open.source@philips.com.



25

Märkused
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Märkused
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Tehnilised andmed võivad muutuda ilma sellest eelnevalt ette teatamata.

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.

Kõik õigused kaitstud.
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