
 

 

Philips
Leitor Blu-ray portátil

LCD digital de 23 cm/ 9"

3 horas de tempo de reprodução 
HDMI

PB9001
Leve o Blu-ray consigo para todo o lado

com HDMI para desfrutar de HDTV em casa
Agora pode ver filmes em Blu-ray e DVD em qualquer lugar - no terraço, de férias ou em viagem. 
Para além disso, pode reproduzir outros formatos de vídeo digital directamente a partir de 
unidades USB. Em casa, pode desfrutar de Full HD cinematográfico no televisor via HDMI.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento
• Reprodução de discos Blu-ray para imagens nítidas em Full HD a 1080p
• DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Certificação DivX Plus HD para reprodução de DivX em alta definição
• A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB

Enriqueça a sua experiência de entretenimento AV
• Ecrã LCD de 22,9 cm (9") de alta densidade (800x480 píxeis)
• BD-Live (Perfil 2.0) para desfrutar de conteúdos de bónus em Blu-ray
• Dolby TrueHD e DTS HDMA para som surround HD 7.1
• Aumento da resolução de vídeo DVD até 1080p via HDMI para imagens com qualidade 

próxima de HD

Toques adicionais para sua comodidade
• Desfrute de até 3 horas de reprodução com a bateria integrada*
• Retomar totalmente após falha de alimentação
• Bolsa de transporte incluída



 Retomar após falha
O leitor de vídeo em DVD memoriza o ponto 
onde a última visualização foi interrompida, 
mesmo quando o desliga directamente da 
corrente eléctrica ou quando interrompe a 
mesma. Se não trocar o disco em reprodução, 
o leitor irá retomar a reprodução a partir do 
ponto onde a visualização do filme foi 
interrompida, recarregando o disco. A sua vida 
será muito mais simples!

BD-Live (Perfil 2.0)

BD-Live expande ainda mais os horizontes do 
seu mundo de alta definição. Receba conteúdo 
actualizado ligando o leitor de discos Blu-ray à 
Internet. E desfrute de surpresas empolgantes 
como conteúdo exclusivo transferível, eventos 
ao vivo, conversações em directo, jogos e 
compras on-line. Mantenha-se na crista da 
onda de alta definição com a reprodução de 
discos Blu-ray e BD-Live.

Reprodução de discos Blu-ray

Os discos Blu-ray podem armazenar dados em 
alta definição, assim como imagens de 
resolução 1920 x 1080 (alta definição 
completa). As cenas ganham vida graças à 
riqueza dos pormenores, à fluidez dos 
movimentos e à nitidez das imagens. Este 
formato reproduz ainda som surround 
descomprimido, pelo que a sua experiência 
sonora é extraordinariamente realista. A 

elevada capacidade de armazenamento dos 
discos Blu-ray permite ainda desfrutar de uma 
série de possibilidades interactivas. A 
navegação fácil durante a reprodução e outras 
funcionalidades, por exemplo menus 
sobrepostos, confere uma nova dimensão ao 
entretenimento em casa.

Certificação DivX Plus HD

O DivX Plus HD no seu leitor de Blu-ray e/ou 
leitor de DVD oferece a tecnologia DivX mais 
avançada para que desfrute de vídeos e filmes 
em HD, directamente da Internet para o seu 
HDTV da Philips ou PC. O DivX Plus HD 
suporta a reprodução de conteúdos DivX Plus 
(vídeo H.264 HD com áudio AAC de alta 
qualidade num ficheiro MKV de formato 
container), bem como as versões anteriores de 
vídeo DivX até 1080p. DivX Plus HD para 
vídeo digital verdadeiramente HD.

Dolby TrueHD e DTS HDMA

O DTS-HD Master Audio e Dolby TrueHD 
oferecem-lhe 7.1 canais do melhor som a 
partir dos seus discos Blu-ray. O som 
reproduzido é praticamente indistinguível do 
som de um estúdio de gravação, pelo que 
ouvirá exactamente o que os artistas tinham 
em mente. O DTS-HD Master Audio e Dolby 
TrueHD completam a sua experiência de 
entretenimento em alta definição.

Aumento da resolução de vídeo DVD

A tecnologia HDMI de 1080p com aumento da 
resolução oferece-lhe imagens cristalinas. 
Agora é possível desfrutar dos filmes em DVD 
de definição padrão na resolução de alta 
definição, com mais detalhes e imagens mais 
realistas. O varrimento progressivo 
(representado pelo "p" em "1080p") elimina a 
estrutura de linhas presente nos ecrãs de TV, 
assegurando imagens extremamente nítidas. 
Além disso, a HDMI estabelece uma ligação 
digital directa que pode transportar o vídeo 
digital em HD descomprimido e o áudio digital 
multicanal, sem conversões para analógico, 
reproduzindo imagens e sons de qualidade 
perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

Universal Serial Bus (Barramento Série 
Universal) ou USB é um protocolo standard 
que é convenientemente usado para ligar 
vários PC, periféricos e equipamento 
electrónicos de consumidor. Os dispositivos 
com USB de Alta Velocidade possuem uma 
velocidade máxima de transferência de dados 
de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos 
USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta 
Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar 
o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, 
música ou fotografia e reproduzir à vontade.
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

24 x 4,75 x 20 cm
• Peso: 1,312 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

29,9 x 28,5 x 12,5 cm
• Peso líquido: 2,21 kg
• Peso bruto: 2,65 kg
• EAN: 87 12581 57842 8
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

32,2 x 26,6 x 31,3 cm
• Peso líquido: 4,42 kg
• Peso bruto: 5,95 kg
• Tara: 1,53 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 2

Imagem/visualização
• Tamanho do ecrã na diagonal: 9 polegada / 23 cm 
• Resolução: 800(l)x480(A)x3(RGB)

Som
• Potência de saída: 600 mW RMS (altifalantes 

incorporados)
• Potência de saída (RMS): 5 mW RMS (auricular)
• Relação sinal/ruído: >80dB(auricul., >62dB(altif. 

incorp.)
• Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 

Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, 

SVCD, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/CD-RW, 
DVD+R/+RW, CD, BD vídeo, BD-R/RE 2.0, BD-
ROM, DivX, DVD vídeo, Unidade flash USB, CD/
SVCD vídeo

• Modos de reprodução de discos: Repetição A-B, 
Ângulo, Menu do disco, Repetir, Zoom, Retomar 
reprodução desde a paragem, Avanço lento

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

• Melhoramento de vídeo: Deep Color, Varrimento 
progressivo, Aumento da resolução de vídeo, x.v. 

Color

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 

WMA, AAC (multicanais), DTS, PCM
• Suporte de reprodução: CD, CD MP3, CD-R/RW, 

Unidade flash USB

Conectividade
• Entrada CC: 12 V, 2 A
• Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo 

de 3,5 mm x 2
• Saída AV: Composto (CVBS) x1
• HDMI
• Ligação com fios LAN: Ethernet (RJ-45) 1x
• USB

Funcionalidades
• Indicação de carga
• À prova de choque
• BD-Live (é necessário um dispositivo de memória 

USB com 1GB)

Acessórios
• Transformador CA/CC: CC 12 V, 2 A, 110 - 240 

V, 50/60 Hz
• Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V 

CC
• Telecomando
• Cabos: 1 x cabos AV
• Manual do utilizador: Multi-idiomas
• Acessórios incluídos: Bolsa de viagem

Alimentação
• Tipo de pilha: Bateria integrada
• Vida útil da pilha: Até 3 horas*

Dimensões
• Dimensões do cartão principal: 

225 x 295 x 280 mm
• Quantidade de caixas principais: 3
• Peso da caixa principal: 5,9 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

125 x 285 x 70 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

240 x 45 x 203 mm
• Peso do produto: 1,4 kg
• Tipo de embalagem: D-box
•
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* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas 
registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.

* Windows Media e o logótipo Windows são marcas registadas ou 
marcas comerciais registadas da Microsoft Corporation nos Estados 
Unidos e/ou em outros países.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as 
características do material.

* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da 
condição da aplicação. Para optimizar a sua duração, o utilizador 
deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar 
auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de 
volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.

http://www.philips.com

