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Draagbare Blu-ray-speler

LCD-scherm van 23 cm (9")
3 uur speeltijd
HDMI
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Neem uw Blu-ray-films altijd mee

met HDMI om thuis van HDTV te genieten
Vanaf nu kunt u overal naar uw films op Blu-ray en DVD kijken: op het terras, op vakantie 
of onderweg. Bovendien kunt u ook andere digitale video-indelingen afspelen vanaf een 
USB-stick. Thuis geniet u via HDMI van een buitengewone full-HD bioscoopervaring.

Neem uw films, muziek en foto's mee
• Blu-ray Discs afspelen voor scherpe beelden in Full HD 1080p
• Compatibel met DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD en CD
• DivX Plus HD-gecertificeerd voor afspelen van DivX in High Definition
• Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen

Verrijk uw AV-entertainmentervaring
• 22,9 cm (9") LCD-scherm met hoge pixeldichtheid (800 x 480 pixels)
• BD-Live (Profile 2.0) voor weergaven van Blu-ray-bonusmateriaal op internet
• Dolby TrueHD en DTS-HD MA voor HD 7.1 Surround Sound
• DVD video upscaling tot 1080p via HDMI voor HD-achtige beelden

Extra functionaliteit voor nog meer gemak
• Geniet met de ingebouwde batterij* van maximaal 3 uur afspelen
• Volledig hervatten na stroomonderbreking
• Inclusief reistas



 Hervatten na stroomonderbreking
Wanneer u het apparaat uitschakelt of 
wanneer dit door een stroomonderbreking 
gebeurt, onthoudt de DVD-videospeler op 
welk punt het afspelen is gestopt. Wanneer u 
vervolgens dezelfde schijf weer in het apparaat 
plaatst (dus niet een andere schijf), wordt het 
afspelen hervat op het punt waar u was 
gebleven. Handig, toch?

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live breidt uw High Definition-wereld nog 
verder uit. Sluit uw Blu-ray Disc-speler aan op 
internet en ontvang actuele content. Er staan u 
spannende nieuwe dingen te wachten zoals 
exclusieve downloadbare content, live 
gebeurtenissen, live chatten, gaming en online 
winkelen. Geniet van High Definition bij de 
weergave van Blu-ray Discs en BD-Live.

Blu-ray Discs afspelen

Op Blu-ray Discs kunt u HD-gegevens 
plaatsen, evenals afbeeldingen met een 
resolutie van 1920 x 1080 oftewel Full HD-
afbeeldingen. Beelden worden scherp 
weergegeven en komen tot leven, dankzij de 
heldere details en vloeiende bewegingen. Ook 
biedt Blu-ray ongecomprimeerd Surround 
Sound, waardoor uw audio-ervaring zeer 
natuurgetrouw overkomt. Daarnaast biedt de 

grote opslagcapaciteit van Blu-ray Discs ook 
ruimte voor ingebouwde interactieve 
mogelijkheden. Naadloze navigatie tijdens het 
afspelen en andere geweldige functies zoals 
pop-upmenu's geven een compleet nieuwe 
dimensie aan home entertainment.

DivX Plus HD-gecertificeerd

DivX Plus HD biedt de nieuwste DivX-
technologie, zodat u rechtstreeks op uw 
Philips HDTV of PC kunt genieten van HD-
video's en -films van internet. DivX Plus HD 
ondersteunt het afspelen van DivX Plus-
beeldmateriaal (H.264 HD-video met AAC-
geluid van hoge kwaliteit in een MKV-bestand), 
evenals video met eerdere versies van DivX 
tot 1080p. DivX Plus HD voor echte digitale 
HD-video.

Dolby TrueHD en DTS-HD MA

DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD 
spelen uw Blu-ray Discs af met 7.1-kanaals 
geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna 
niet te onderscheiden van het origineel; u 
hoort dus wat de makers willen dat u hoort. 
De DTS-HD Master Audio en Dolby TrueHD 
maken uw HD-entertainmentervaring 
compleet.

DVD video upscaling

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor 
glasheldere beelden. Films op DVD in 
standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-
resolutie worden weergegeven. Hierdoor 
geniet u van nog meer details en 
natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan 
("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die 
aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en 
zorgt op deze manier voor continu scherpe 
beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een 
rechtstreekse digitale verbinding die zowel 
ongecomprimeerde digitale HD-video als 
digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, 
zonder dat deze eerst naar analoog moet 
worden omgezet. Hierdoor hebt u een 
perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig 
storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

De Universal Serial Bus of USB is een 
protocolstandaard om PC's, randapparaten en 
consumentenelektronica-apparaten 
gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten 
hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 
480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van 
oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed 
USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-
apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de 
gewenste film, muziek of foto's weer te geven.
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Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

24 x 4,75 x 20 cm
• Gewicht: 1,312 kg

Afmetingen van de verpakking
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

29,9 x 28,5 x 12,5 cm
• Nettogewicht: 1,81 kg
• Brutogewicht: 2,25 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,44 kg
• EAN: 87 12581 58369 9
• Aantal producten: 1
• Verpakkingstype: Dummy
• Type schap: Dummy

Omdoos
• Omdoos (L x B x H): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
• Nettogewicht: 3,62 kg
• Brutogewicht: 5,15 kg
• Gewicht van de verpakking: 1,53 kg
• Aantal consumentenverpakkingen: 2

Beeld/scherm
• Schermdiameter: 9 inch / 23 cm 
• Resolutie: 800 (b) x 480 (h) x 3 (RGB)

Geluid
• Uitgangsvermogen: 600 mW RMS (ingebouwde 

luidsprekers)
• Uitgangsvermogen (RMS): 5 mW RMS 

(oortelefoon)
• Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), 

>62dB (ingebouwde luidsprekers)
• Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 

Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Videoweergave
• Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, DVD-R/-

RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 
CD, BD-video, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX, 
DVD-video, USB Flash Drive, Video-CD/SVCD

• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, 
Herhalen, Zoom, Afspelen hervatten vanaf "stop", 
Langzaam vooruit

• Compressie-indelingen: Divx, DivX Plus™ HD, 
H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV

• Videoverbetering: Deep Color, Progressive Scan, 

Video upscaling, x.v. Color

Audioweergave
• Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, WMA, 

AAC (meerkanaals), DTS, PCM
• Media afspelen: CD, MP3-CD, CD-R/RW, USB 

Flash Drive

Connectiviteit
• DC-ingang: 12 V, 2 A
• Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm 

stereohoofdtelefoon x2
• AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
• HDMI
• LAN met kabels: Ethernet (RJ 45) 1x
• USB

Gemak
• Batterij-oplaadindicatie
• Schokbestendig
• BD-Live (USB-geheugen van 1 GB vereist)

Accessoires
• AC/DC-adapter: DC 12 V, 2 A, 110-240 V, 50/

60 Hz
• Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
• Afstandsbediening
• Kabels: 1 A/V-kabel
• Gebruiksaanwijzing: Engels
• Meegeleverde accessoires: Reisetui

Vermogen
• Batterijtype: Ingebouwde batterij
• Levensduur batterij: Maximaal 3 uur*

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

225 x 295 x 280 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Gewicht van de omdoos: 5,9 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

272 x 285 x 70 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

240 x 45 x 220 mm
• Gewicht van het product: 1,4 kg
• Verpakkingstype: D-box
•
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* DivX, DivX Certified en de bijbehorende logo's zijn handelsmerken 
van DivXNetworks, Inc. en worden onder licentie gebruikt.

* Windows Media en het Windows-logo zijn handelsmerken of 
gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de 
Verenigde Staten en/of andere landen.

* Oplaadbare batterijen kunnen maar een beperkt aantal malen 
worden opgeladen en dienen uiteindelijk te worden vervangen. De 
levensduur van de batterij en het aantal oplaadcycli hangen af van het 
gebruik en de instellingen.

* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de 
instellingen.

* De levensduur van de batterij en de speeltijd kunnen variëren 
afhankelijk van de staat van het apparaat. Optimaliseer de levensduur 
van de batterij door het achtergrondlicht van het LCD-scherm te 
dimmen, een hoofdtelefoon te gebruiken in plaats van de 
ingebouwde luidsprekers en een gemiddeld volume te selecteren. 
Ook helpt het om het apparaat bij kamertemperatuur te gebruiken.

http://www.philips.com

