
 

 

Philips
Портативен Blu-ray 
плейър

23 см (9") цифров LCD екран

3 ч време за възпроизвеждане
HDMI

PB9001
Blu-ray пътува навсякъде с вас

с HDMI за HDTV развлечение у дома
Сега можете да гледате Blu-ray и DVD филми навсякъде - на терасата, когато сте във ваканция 

или пътувате. Нещо повече - можете да възпроизвеждате и други цифрови видео формати 

директно от USB устройства. А когато се върнете у дома, можете да се наслаждавате на full HD 

с кинематографично качество на телевизора чрез HDMI.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.
• Възпроизвеждане от Blu-Ray DVD за резки изображения с истински HD 1080p
• Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
• Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск

Обогатете своите аудио-видео изживявания
• 22,9 см (9") LCD дисплей с висока плътност (800x480 пиксела)
• BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн
• Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук
• DVD подобряване на видео до 1080p през HDMI, за образи, близки до HD

С екстри за ваше удобство
• Наслаждавайте се на 3 часа възпроизвеждане с вградената батерия*
• Пълно възстановяване при прекъсване на захранването
• Включена чанта за носене



 Възстановяване на захранването
DVD видео плейърът запомня докъде сте 
стигнали с гледането, ако го изключите или 
спре токът. Ако не сте сложили друг диск за 
гледане, плейърът ще продължи оттам, 
където е спрян филмът, когато заредите 
диска отново. Това прави живота много по-
лесен!

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live отваря още по-широко вашия свят 
на висока детайлност. Получете най-
съвременно съдържание просто като 
свържете своя Blu-ray диск плейър към 
интернет. Вълнуващи нови неща, например 
изключително съдържание за изтегляне, 
прояви на живо, чат на живо, игри и онлайн 
пазаруване - всичко това ви очаква. Вземете 
вълната на високата детайлност с 
възпроизвеждане на Blu-ray дискове и BD-
Live.

Възпроизвеждане на Blu-Ray дискове

Дисковете Blu-ray пренасят данни с висока 
разделителна способност, заедно с картини 

с разделителна способност 1920 x 1080, с 
която се характеризират изображенията с 
висока детайлност. Сцените сякаш 
оживяват, когато детайлите изпъкват срещу 
вас, движенията стават гладки, а 
изображенията придобиват кристална 
яснота. Blu-ray осигурява и некомпресиран 
обемен звук и така възприемането на аудио 
става невероятно реалистично. Големият 
обем за съхраняване на Blu-ray дисковете 
позволява и вграждане на цял куп 
интерактивни възможности. 
Безпроблемното придвижване по време на 
възпроизвеждане и останалите 
забележителни функции, като изскачащи 
менюта, внасят едно съвсем ново 
измерение в домашните развлечения.

Сертифициран за DivX Plus HD

DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD 
плейър предлага последните новости в 
технологията DivX, за да ви даде 
възможност да гледате видеоклипове и 
филми с висока детайлност от интернет 
директно на Philips HDTV или на компютър. 
DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане 
на DivX Plus съдържание (H.264 видео с 
висока детайлност и висококачествено 
AAC аудио в MKV файлов контейнер), като 
в същото време поддържа и предишни 
версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus 
HD за цифрово видео с истинска висока 
детайлност.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD 
осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от 
дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото 
аудио практически не се отличава от 
студийния мастъринг, така че чувате точно 
това, което авторите са искали да чуете. 
DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD 
допълват цялостното ви развлечение с 
висока детайлност.

DVD подобряване на видео

HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. 
Филмите със стандартна разделителна 
способност вече могат да се изживеят в 
истинска HD разделителна способност - 
така се гарантира по-добра детайлност и 
повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с 
"p" в "1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с 
което също се осигуряват безкомпромисно 
ясни изображения. На всичко отгоре, HDMI 
представлява пряка цифрова връзка, която 
може да пренася некомпресирано HD 
видео и цифрово многоканално аудио, без 
да се преобразуват до аналогови сигнали, с 
което се гарантират безупречна картина и 
качествен звук, с пълно отсъствие на шум.
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Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

24 x 4,75 x 20 см
• Тегло: 1,312 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

29,9 x 28,5 x 12,5 см
• Нето тегло: 2,21 кг
• Бруто тегло: 2,65 кг
• EAN: 87 12581 57842 8
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Стандартен
• Начин на поставяне: Стандартен

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 32,2 x 26,6 x 31,3 см
• Нето тегло: 4,42 кг
• Бруто тегло: 5,95 кг
• Тегло на опаковката: 1,53 кг
• Брой потребителски опаковки: 2

Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал: 9 инч / 23 см 
• Разделителна способност: 800(Ш) x 480(В) x 

3(RGB)

Звук
• Изходна мощност: 600 mW RMS (вградени 
високоговорители)

• Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
• Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB 

(вгр.високогов.)
• Звукова система: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 

Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture 

CD, SVCD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-
RW, DVD+R/+RW, CD, BD видео, BD-R/RE 2.0, 
BD-ROM, DivX, DVD-видео, USB флаш 
устройство, Video CD/SVCD

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Дисково меню, Повторение, 
Мащабиране, Подновяване след стоп, Бавно 
напред

• Формати на компресиране: Divx, DivX Plus™ 

HD, H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
• Подобрение за видео: Deep Color, 
Прогресивно сканиране, Премащабиране на 
видео, x.v. Color

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

WMA, AAC (многоканално), DTS, PCM
• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 

CD-R/RW, USB флаш устройство

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): 12 V, 2 A
• Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
• AV изход: Композитно (CVBS) x1
• HDMI
• Кабелна локална мрежа: Ethernet (RJ 45) 1x
• USB

Удобство
• Индикатор за зареждане на батерията
• Издръжлив на удари
• BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)

Аксесоари
• AC/DC адаптер: DC 12 V, 2 A, 110-240 V, 50/60 

Hz
• Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за 
запалка, 12 V пост.

• Дистанционно управление
• Кабели: 1 x AV кабел
• Ръководство за потребителя: Многоезично
• Аксесоари в комплекта: Калъф за пътуване

Power
• Тип батерия: Вградена батерия
• Живот на батерията: До 3 часа*

Размери
• Габарити на кашона: 225 x 295 x 280 мм
• Количество в общия кашон: 3
• Тегло на общия кашон: 5,9 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

125 x 285 x 70 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

240 x 45 x 203 мм
• Тегло на изделието: 1,4 кг
• Тип опаковка: D-box
•
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* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки 
на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в 
Съединените щати и/или други страни.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. 
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и 
настройките.

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е 
приблизителен и може да варира в съответствие с условията на 
приложение. За да оптимизира живота на батерията, 
потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване 
на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към 
вградените високоговорители), да слуша при средна сила на 
звука и да използва продукта при стайна температура.

http://www.philips.com

