
 

 

Philips
Bærbar Blu-ray-spiller

23 cm / 9" digital LCD-skjerm
3 t spilletid
HDMI

PB9001
Blu-ray kan tas med overalt

med HDMI for HDTV-opplevelse i hjemmet
Nå kan du se på Blu-ray- og DVD-filmer overalt – på terrassen, på ferie eller når du er på 
reise. I tillegg kan du spille av andre digitale videoformater direkte fra USB-pinner. Når du 
er hjemme igjen, kan du glede deg over en kinoopplevelse i Full HD på TVen via HDMI.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten
• Blu-ray-plateavspilling for skarpe bilder i full HD 1080p
• Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• DivX Plus HD-sertifisert for høydefinisjons DivX-avspilling
• Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon

Få en rikere AV-underholdningsopplevelse
• 22,9 cm (9") LCD-skjerm med høy pikseltetthet (800 x 480 piksler)
• BD-Live (Profile 2.0) for å se elektronisk Blu-ray-bonusinnhold
• Dolby TrueHD og DTS-HD MA for HD 7.1-surroundlyd
• DVD-videooppskalering til 1080p via HDMI for nesten-HD-bilder

Ekstra detaljer for anvendelighet
• Kos deg med opptil 3 timer med avspillingstid med innebygd batteri*
• Nøyaktig fortsettelse etter strømbrudd
• Reiseveske inkludert



 Fortsettelse etter strømbrudd
DVD-videospilleren husker hvor du stoppet å 
se forrige gang når den ble slått av direkte, eller 
når strømforsyningen tok slutt. Hvis du ikke 
byttet til en annen plate, fortsetter spilleren 
der du stoppet filmen forrige gang, ved å laste 
inn platen på nytt. Det gjør livet ditt mye 
lettere!

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live gir deg en enda større HD-verden. 
Motta oppdatert innhold ved å koble Blu-ray-
spilleren til Internett. Spennende nye ting som 
eksklusivt nedlastbart innhold, direkte 
begivenheter, live-chatting, spilling og handel på 
Internett venter på deg. Surf på HD-bølgen 
med Blu-ray-avspilling og BD-Live

Blu-ray-plateavspilling

Blu-ray-plater har kapasitet til å ta 
høydefinisjonsdata, i tillegg til bilder i 
1920 x 1080-oppløsningen som definerer 
høydefinisjonsbilder. Scenene blir levende idet 
detaljene kommer mot deg, bevegelsene jevnes 
ut, og bildene blir krystallklare. Blu-ray gir også 
ukomprimert surroundlyd – slik at 
lydopplevelsen blir utrolig virkelig. Den høye 
lagringskapasiteten på Blu-ray-platene gjør 
også at mange interaktive muligheter kan 
bygges inn. Sømløs navigering under avspilling 
og andre spennende funksjoner som 
hurtigmenyer gir en helt ny dimensjon til 
hjemmeunderholdningen.

DivX Plus HD-sertifisert

DivX Plus HD på Blu-ray-spilleren og/eller 
DVD-spilleren gir deg det siste innen DivX-
teknologi, slik at du kan nyte HD-videoer og 
filmer fra Internett direkte på Philips-HDTVen 
eller på PCen. DivX Plus HD støtter avspilling 
av DivX Plus-innhold (H.264 HD-video med 
høykvalitets AAC-lyd i en MKV-filbeholder), og 
dessuten også tidligere versjoner av DivX-
video opptil 1080p. DivX Plus HD for digital 
video i ekte HD.

Dolby TrueHD og DTS-HD MA

DTS-HD Master Audio og Dolby TrueHD gir 
7.1-kanaler med den flotteste lyden fra Blu-ray-
platene. Lydgjengivelsen kan nesten ikke skilles 
fra studiomasterlyden, slik at du hører det de 
som laget den, vil du skal høre. DTS-HD 
Master Audio og Dolby TrueHD gjør 
underholdningsopplevelsen med høy definisjon 
komplett.

DVD-videooppskalering

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er 
krystallklare. DVD-filmer i standarddefinisjon 

kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. 
Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro 
bilder. Progressive Scan (representert med "p" 
i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er 
vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig 
skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en 
direkte digital forbindelse som kan føre 
ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital 
flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge 
signaler. Dette gir perfekt bilde- og lydkvalitet, 
fullstendig fri for støy.

Høyhastighets USB 2.0-kobling

Universal Serial Bus eller USB er en 
standardprotokoll som brukes for å koble 
PCer, utstyr og elektronisk utstyr for 
forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-
enheter har en dataoverføringshastighet på 
opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig 
USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan 
du koble til USB-enheten, velge filmen, 
musikken eller bildet og spille av.

22,9 cm (9") HD LCD-skjerm

Den digitale LCD-fargeskjermen med høy 
oppløsning (800 x 480 piksler) gjør bildene 
levende. Dermed vises bildene dine og 
favorittfilmene og -musikken med detaljrikdom 
og levende farger med høy kvalitet.
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Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 24 x 4,75 x 20 cm
• Vekt: 1,312 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 29,9 x 28,5 x 12,5 cm
• Nettovekt: 2,21 kg
• Bruttovekt: 2,65 kg
• EAN: 87 12581 57842 8
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell
• Type hylleplassering: Modell

Ytre eske
• Yttereske (L x B x H): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
• Nettovekt: 4,42 kg
• Bruttovekt: 5,95 kg
• Taravekt: 1,53 kg
• Antall emballasjer: 2

Bilde/skjerm
• Diagonal skjermstørrelse: 9 tommer / 23 cm 
• Oppløsning: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)

Lyd
• Utgangseffekt: 600 mW RMS (innebygde 

høyttalere)
• Utgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefon)
• Signal/støy-forhold: >80 dB (øretlf.), >62 dB 

(innebygde høyttalere)
• Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby 

True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: DVD, Bilde-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-flashstasjon, Video-CD/-SVCD

• Modi for plateavspilling: A-B-gjentakelse, Vinkel, 
Platemeny, Gjenta, Zoom, Fortsett avspilling fra 
stopp, Sakte forover

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

• Videoforbedring: Deep Color, Progressive Scan, 

Videooppskalering, x.v. Color

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, 

AAC (flerkanals), DTS, PCM
• Avspillingsmedier: CD, MP3-CD, CD-R/RW, USB-

flashstasjon

Tilkoblingsmuligheter
• DC-inngang: 12 V, 2 A
• Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereohodetelefon x 

2
• AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
• HDMI
• Kablet LAN: Ethernet (RJ 45) 1 x
• USB

Anvendelighet
• Batteriladeindikasjon
• Støtsikker
• BD-Live(1 GB USB-minne er nødvendig)

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

60 Hz
• Bilsett: biladapter, 12 V DC
• Fjernkontroll
• Ledninger: 1 x AV-kabler
• Brukerhåndbok: Flere språk
• Vedlagt tilbehør: Reiseetui

Drift
• Batteritype: Innebygd batteri
• Batterilevetid: Opptil 3 timer*

Mål
• Mål på hovedeske: 225 x 295 x 280 mm
• Hovedeskekvantum: 3
• Vekt, hovedeske: 5,9 kg
• Emballasjemål (B x H x D): 125 x 285 x 70 mm
• Produktmål (B x H x D): 240 x 45 x 203 mm
• Produktvekt: 1,4 kg
• Emballasjetype: D-boks
•
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* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for 
DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Windows Media og Windows-logoen er varemerker eller 
registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller 
andre land.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 
kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.
* Batterilevetiden for avspilling er en cirkatid og kan variere avhengig 

av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du 
sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner 
(ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og 
bruke produktet ved romtemperatur.

http://www.philips.com

