
 

 

„Philips“
Nešiojamasis „Blu-ray“ 
grotuvas

23 cm/9 colių skaitmeninis LCD

3 val. įrašų
HDMI

PB9001
„Blu-ray“ įrašai visada su jumis

su HDMI jungtimi HDTV pramogoms namuose
Dabar „Blu-ray“ ir DVD filmus galite žiūrėti bet kur – terasoje, atostogaudami ar keliaudami. 
Be to, galite leisti kitus skaitmeninio vaizdo formatus tiesiogiai iš USB atmintinių. O grįžę namo 
per HDMI jungtį mėgausitės kino kokybės „Full HD“ vaizdu televizoriuje.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje
• „Blu-ray“ diskų įrašų atkūrimas – ryškūs vaizdai „Full HD 1080p“ formatu
• Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
• „DivX Plus HD Certified“ – mėgaukitės didelės raiškos „DivX“ atkūrimu
• „Hi-Speed USB 2.0“ jungtis suteikia galimybę leisti vaizdo ir muzikos įrašus iš „USB flash“ 

atmintinės

Praturtinkite savo AV pramogų patirtį
• 22,9 cm (9 in) didelio tankio (800 x 480 piks.) LCD ekranas
• „BD-Live“ (2.0 profilis) – mėgaukitės papildomu „Blu-ray“ interneto turiniu
• „Dolby TrueHD“ ir DTS-HD MA – HD 7.1 erdvinis garsas
• DVD vaizdo konvertavimas į 1080p per HDMI – mėgaukitės HD artimais vaizdais

Papildomos priemonės jūsų patogumui
• Naudodami integruotą bateriją įrašų atkūrimu galite mėgautis iki 3 trijų valandų*
• Tikslus tęsimas dingus maitinimui
• Pridedamas kelioninis krepšys



 Tęsimas dingus maitinimui
DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje 
vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis 
buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu 
neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs 
rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote 
paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. 
Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!

„BD-Live“ (2.0 profilis)

„BD-Live“ dar plačiau atveria duris į didelės 
raiškos pasaulį. Gaukite naujausią turinį vos 
prijungę „Blu-ray“ diskų grotuvą prie interneto. 
Nepakartojamas naujas turinys, pavyzdžiui, 
išskirtinis atsisiunčiamas turinys, tiesioginiai 
įvykiai, pokalbiai, žaidimai ir interneto 
parduotuvė – visa tai jau laukia jūsų. Pasinerkite 
į didelės raiškos „Blu-ray“ diskų atkūrimo ir 
„BD-Live“ pasaulį

„Blu-ray“ diskų įrašo perklausa

„Blu-ray“ diskuose pakanka vietos didelės 
raiškos duomenims saugoti, įskaitant 1920 x 
1080 skiriamosios gebos vaizdus, t. y. „Full 
HD“ vaizdus. Filmų scenos atgyja – aiški 
kiekviena detalė, judesiai sklandūs, o vaizdas 
nepakartojamai švarus. „Blu-ray“ suteikia 
galimybę mėgautis ir nepriekaištinga erdvinio 
garso kokybe – pojūčiai taps neįtikėtinai 

realistiški. Didelė „Blu-ray“ diskų talpa suteikia 
galimybę naudotis integruotomis 
interaktyviomis funkcijomis. Sklandus naršymas 
atkūrimo metu ir kitos nepakartojamos 
funkcijos, pavyzdžiui, iškylantieji meniu, suteikia 
naujovišką išvaizdą namų pramogų sistemai.

„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 TrueHD“ ir DTS-HD MA

„DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby TrueHD“ 
suteikia 7.1 kanalų aukščiausios kokybės garsą 
iš „Blu-ray“ diskų. Atkuriamo garso beveik 
neįmanoma atskirti nuo studijose girdimo 
garso, todėl girdėsite būtent tai, ką girdi 
kūrėjai. „DTS-HD Master Audio“ ir „Dolby 
TrueHD“ – visapusiška didelės raiškos 
pramogų patirtis.

DVD vaizdo konvertavimas į didesnę 
raišką

HDMI 1080p konvertavimas į didesnę raišką 
suteikia vaizdams neprilygstamo ryškumo. 
Standartinės raiškos DVD filmus galite 
konvertuoti į didelės raiškos formatą – 
mėgaukitės detalesniu ir natūralesniu vaizdu. 
Progresinis nuskaitymas („1080p“ žymimas 
raide „p“) pašalina linijas, kurių TV ekrane 
rodoma daug, todėl vaizdas tampa 
nepakartojamai ryškus. Ir pagaliau – tiesioginis 
HDMI skaitmeninis ryšys, kuriuo perduodamas 
neglaudintas skaitmeninis HD vaizdas bei 
skaitmeninis kelių kanalų garsas, 
nekonvertuojant į analoginį signalą – puiki 
vaizdo ir garso kokybė, jokių triukšmų.

„Hi-Speed USB 2.0“ jungtis

Universalioji magistralė arba USB – tai 
protokolo standartas, kuris naudojamas 
kompiuteriams, periferiniams įrenginiams ir 
buitiniams elektronikos prietaisams patogiai 
susieti. „Hi-Speed USB“ įrenginiai gali pasiekti 
iki 480 Mbps duomenų perdavimo greitį 
(ankstesniuose USB įrenginiuose buvo 
pasiekiamas 12 Mbps). Jei naudosite „Hi-Speed 
USB 2.0“ jungtį, viskas, ką turėsite padaryti, – 
prijungti USB įrenginį, pasirinkti filmą, muziką 
ar nuotrauką ir šį turinį paleisti.
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Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

24 x 4,75 x 20 cm
• Svoris: 1,312 kg

Pakavimo matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

29,9 x 28,5 x 12,5 cm
• Grynasis svoris: 2,21 kg
• Bendras svoris: 2,65 kg
• EAN: 87 12581 57842 8
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Išdėstymo tipas: Kintamas

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
• Grynasis svoris: 4,42 kg
• Bendras svoris: 5,95 kg
• Pakuotės svoris: 1,53 kg
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 2

Vaizdas / ekranas
• Ekrano įstrižainės dydis: 9 in / 23 cm 
• Skyra: 800 x 480 x3(RGB)

Garsas
• Išvesties galia: 600 mW RMS (integruoti 

garsiakalbiai)
• Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
• Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB (ausinės), > 62 

dB (integruoti garsiakalbiai)
• Garso sistema: „Dolby Digital“, „Dolby Digital 

Plus“, „Dolby True HD“, DTS, DTS-HD 
pagrindinis garso įrenginys

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: DVD, Kompaktinis diskas (CD) 

su nuotraukomis, 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 
atmintinė, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais

• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, 
Disko meniu, Pakartoti, išdidinimas, Tęsti grojimą 
nuo sustojimo, Lėtas persukimas

• Glaudinimo formatai: „Divx“, „DivX Plus™“ HD, 
H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV

• Vaizdo patobulinimas: „Deep Colour” funkcija, 

Progresinis skenavimas, Vaizdo konvertavimas į 
didesnę raišką, „x.v. Color“

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: „Dolby Digital“, MP3, WMA, 

AAC (kelių kanalų), DTS, PCM
• Atkuriama medija: CD, MP3-CD, CD-R/RW, USB 

atmintinė

Prijungimo galimybė
• Nuolatinės srovės įvestis: 12 V, 2 A
• Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 2
• AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1
• HDMI
• Laidinis LAN: Eternetas (RJ 45) 1x
• USB

Patogumas
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
• Atsparus smūgiams
• „BD-Live“ (reikalinga 1 GB USB atmintinės)

Priedai
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 12 V, 2 A, 

110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
• Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo 

adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
• Nuotolinis valdymas
• Kabeliai: 1 x AV laidai
• Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
• Pridedami priedai: Kelioninis krepšelis

Maitinimas
• Baterijos tipas: Integruota baterija
• Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 3 val.*

Matmenys
• Pagrindinės dėžės matmenys: 225 x 295 x 280 mm
• Dėžučių kiekis: 3
• Dėžutės svoris: 5,9 kg
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

125 x 285 x 70 mm
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

240 x 45 x 203 mm
• Gaminio svoris: 1,4 kg
• Pakuotės tipas: „D-box“
•
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* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, 
Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

* „Windows Media“ ir „Windows“ logotipas yra „Microsoft 
Corporation“ prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai JAV ir 
(arba) kitose šalyse.

* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, 
tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo 
skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir 
nustatymų.

* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo 
naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki 
minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines 
(nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykitės vidutiniu 
garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.

http://www.philips.com

