Philips
Player Blue-ray portabil

LCD digital 23 cm/9"
durată de redare de 3 ore
HDMI

PB9001

Blu-ray merge oriunde cu dvs.
cu HDMI pentru divertisment HDTV acasă
Acum puteţi viziona filme Blu-ray şi DVD oriunde - pe terasă, în vacanţă sau în călătorii.
Mai mult, puteţi reda alte formate video digitale direct de pe memoriile USB. Înapoi acasă,
beneficiaţi de full HD cinematografic pe televizor prin intermediul HDMI.
Redaţi filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor
• Redare Blu-ray pentru imagini HD clare, la rezoluţie 1080p
• Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
• DivX Plus HD certificat pentru redare DivX înaltă definiţie
• Conexiunea USB 2.0 de mare viteză redă clipuri video/muzică de pe memorie flash USB
Îmbogăţiţi-vă experienţa AV
• Afișaj LCD de 22,9 cm (9") de înaltă densitate (800x480 pixeli)
• BD-Live (Profil 2.0) pentru a vă bucura de conţinutul Blu-ray online bonus
• Dolby TrueHD și DTS-HD MA pentru sunet surround HD 7.1
• Upscaling video DVD la 1080p prin HDMI pentru imagini HD
Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.
• Până la 3 ore de redare cu bateria încorporată*
• Reluare completă în caz de pană de curent
• Geantă de călătorie inclusă
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Repere
Reluare alimentare
Playerul DVD-Video reţine poziţia în care aţi
întrerupt vizionarea ultima dată atunci când
este oprit direct sau atunci când se întrerupe
alimentarea cu energie. Dacă nu aţi comutat să
redaţi un alt disc, playerul dvs. va relua redarea
de unde aţi oprit filmul ultima dată numai prin
reîncărcarea discului. Făcându-vă viaţa mult
mai ușoară!

audio devine incredibil de reală. Capacitatea
mare de stocare a discurilor Blu-ray permite
includerea multor posibilităţi interactive.
Navigarea impecabilă în timpul redării și alte
caracteristici antrenante, cum ar fi meniurile
pop-up adaugă un nou nivel distracţiei la
domiciliu.
DivX Plus HD certificat

BD-Live (Profil 2.0)

BD-Live duce și mai departe universul înaltei
definiţii. Primiţi conţinut actualizat conectând
playerul Blu-ray Disc la Internet. Vă stau la
dispoziţie lucruri noi și incitante, precum
conţinut exclusiv descărcabil, evenimente în
direct, chat în direct, jocuri și cumpărături
online. Beneficiaţi de avantajele înaltei definiţii
cu redarea Blu-ray și BD-Live

DivX Plus HD oferă cele mai recente realizări
în tehnologia DivX pentru a vă permite să vă
bucuraţi de clipuri video HD și de filme de pe
Internet direct pe televizorul Philips HDTV sau
pe PC. DivX Plus HD acceptă redarea de
conţinut DivX Plus (video H.264 HD cu audio
AAC într-un container de fișier MKV),
acceptând de asemenea versiuni anterioare
video DivX până la 1080p. DivX Plus HD
pentru semnal video digital HD adevărat.

Redarea discurilor Blu-ray

Dolby TrueHD și DTS-HD MA

Discurile Blu-ray au capacitatea de a transporta
informaţii de înaltă definiţie, împreună cu
imagini în rezoluţia 1920 x 1080 proprietară
imaginilor de înaltă definiţie. Scenele prind viaţă
pe măsură ce detaliile vă asaltează, mișcările
sunt mai line și imaginile devin clare. Blu-ray
oferă de asemenea un sunet surround
necomprimat - astfel încât experienţa dvs.

Upscaling video DVD

DTS-HD Master Audio și Dolby TrueHD oferă
7.1 canale cu cel mai curat sunet din partea
discurilor Blu-ray. Sunetul audio reprodus este
efectiv imposibil de distins de un sunet de
studio, astfel încât auziţi ceea ce creatorii au
intenţionat. DTS-HD Master Audio și Dolby
TrueHD vă completează experienţa de
entertainment de înaltă definiţie.

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o
claritate excepţională. Filmele în format DVD
la definiţie standard pot fi urmărite acum la
rezoluţie de înaltă definiţie - asigurând mai
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p')
elimină structura liniilor preponderentă pe
ecranele televizoarelor, din nou asigurând
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista,
HDMI realizează o conexiune digitală directă
care poate transmite imagini video
necomprimate, precum și semnal audio digital
pe mai multe canale, fără conversii la analogic oferind o calitate perfectă a imaginii și
sunetului, fără zgomote.
Conexiune USB 2.0 de mare viteză

Universal Serial Bus sau USB este un protocol
standard care este utilizat în mod confortabil
pentru a lega calculatoare, periferice și
echipamente electronice de larg consum.
Dispozitivele USB de mare viteză au o rată de
transfer al datelor de până la 480 Mbps - de la
12 Mbps la dispozitivele originale USB.
Utilizând conexiunea USB 2.0 de mare viteză,
tot ceea ce trebuie să faceţi este să vă conectaţi
dispozitivul USB, să selectaţi filmul, muzica sau
imaginile și să începeţi să redaţi.

Power
Resume
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Specificaţii
Dimensiuni produs

• Dimensiuni produs (L x Î x A): 24 x 4,75 x 20 cm
• Greutate: 1,312 kg

H.264, MKV, MPEG2, VC-1, WMV
• Caracteristici superioare video: Deep Color,
Scanare progresivă, Upscaling video, x.v.Color

Dimensiunile ambalajului

Redare audio

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
29,9 x 28,5 x 12,5 cm
• Greutate netă: 2,21 kg
• Greutate brută: 2,65 kg
• EAN: 87 12581 57842 8
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară

•
•
•
•
•

Cutie exterioară (L x L x Î): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
Greutate netă: 4,42 kg
Greutate brută: 5,95 kg
Greutate proprie: 1,53 kg
Număr de ambalaje: 2

Imagine/Ecran

• Dimensiune diagonală ecran: 9 inch / 23 cm
• Rezoluţie: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RGB)

Sunet

• Putere de ieșire: 600 mW RMS (difuzoare
integrate)
• Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (căști)
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB
(boxe interne)
• Sistem audio: Dolby Digital, Dolby Digital PLUS,
Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio
Essential

Redare video

• Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, DVDR/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW,
CD, Video BD, BD-R/RE 2.0, BD-ROM, DivX,
DVD-Video, Unitate flash USB, Video CD/SVCD
• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu
disc, Repetare, Zoom, Reluare redare de la oprire,
Derul. lentă înainte
• Formate de comprimare: Divx, DivX Plus™ HD,

• Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA,
AAC (multicanale), DTS, PCM
• Medii de redare: CD, MP3-CD, CD-R/RW, Unitate
flash USB

Conectivitate
•
•
•
•
•
•

Intrare CC: 12 V, 2 A
Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
HDMI
LAN prin cabluri: Ethernet (RJ 45) 1x
USB

Confort

• Indicator încărcare baterie
• Rezistent la șocuri
• BD-Live (este necesară memorie USB de 1 GB)

Accesorii

• Adaptor CA/CC: CC 12 V, 2 A, 110-240 V, 50/60
Hz
• Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
• Telecomandă
• Cabluri: 1 x cablu AV
• Manual de utilizare: Multilingv
• Accesorii incluse: Husă de călătorie

Alimentare

• Tip de baterie: Baterie încorporată
• Durata de utilizare a bateriei: Până la 3 ore*

Dimensiuni

•
•
•
•

Dimensiuni Master carton: 225 x 295 x 280 mm
Cantitate bax: 3
Greutate bax: 5,9 kg
Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
125 x 285 x 70 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 240 x 45 x 203 mm
• Greutate produs: 1,4 kg
• Tip ambalaj: D-box
•
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* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale
DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licenţă.
* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte
ţări.
* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și,
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.
* Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de utilizare și setări.
* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcţie
de starea aplicaţiei. Pentru a optimiza durata de viaţă a bateriei,
utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a
ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate),
să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la
temperatura camerei.

