
 

 

Philips
Prenosný prehrávač diskov 
Blu-ray

23 cm/9" digitálny LCD
3 h. prehrávania
HDMI

PB9001
Vezmite si svoje disky Blu-ray so sebou všade
vďaka HDMI pre zážitok z HDTV u vás doma
Teraz môžete pozerať filmy na diskoch Blu-ray a DVD všade – na terase, na dovolenke aj na cestách. 

A čo viac, môžete prehrávať aj iné formáty digitálnych videí priamo zo zariadení USB. V pohodlí 

domova si môžete vychutnať filmové rozlíšenie Full HD na svojom televízore cez rozhranie HDMI.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách
• Prehrávanie diskov Blu-ray pre ostrý obraz v rozlíšení Full HD 1080p
• Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• S certifikátom DivX Plus HD na prehrávanie formátu DivX vo vysokom rozlíšení
• Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0 prehráva video a hudbu z jednotiek USB typu flash

Obohaťte vaše zážitky z AV zábavy
• 22,9 cm (9”) LCD display s vysokou hustotou (800 x 480 pixelov)
• BD-Live (Profile 2.0) umožní využívať bonusový on-line obsah diskov Blu-ray
• Dolby TrueHD a DTS-HD MA pre priestorový zvuk formátu HD 7.1
• Zvýšenie rozlíšenia DVD videa na 1080p cez HDMI na obraz takmer na úrovni HD

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie
• Užívajte si až 3 hodiny prehrávania so vstavanou batériou*
• Úplná obnova pri výpadku napájania
• Súčasťou balenia je cestovné puzdro



 Obnova napájania
Videoprehrávač DVD si zapamätá, kde ste 
naposledy prestali sledovať, keď ste ho priamo 
vypli alebo keď došlo k výpadku elektrickej 
siete. Pokiaľ ste neprepli na prehrávanie iného 
disku, prehrávač obnoví prehrávanie presne na 
mieste, kde ste naposledy zastavili film – stačí 
jednoducho znova vložiť daný disk. To váš 
život značne zjednoduší!

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live vám ešte viac pootvorí dvere do sveta 
vysokého rozlíšenia. Prijímajte aktuálny obsah 
len tým, že pripojíte svoj prehrávač diskov Blu-
ray k internetu. Čakajú na vás vzrušujúce nové 
zážitky, ako napríklad exkluzívny obsah na 
prevzatie, udalosti naživo, komunikácia naživo, 
hranie hier a on-line nakupovanie. Surfujte na 
vlne vysokého rozlíšenia pomocou prehrávania 
diskov Blu-ray a BD-Live

Prehrávanie diskov Blu-ray

Disky Blu-ray majú kapacitu na prenášanie 
údajov s vysokým rozlíšením spolu s obrazom 
v rozlíšení 1920 x 1080, ktorý definuje obraz s 
plným vysokým rozlíšením. Scény ožívajú, keď 
na vás vyskočia detaily, zjemnia sa pohyby a 
obraz sa zobrazí krištáľovo čistý. Blu-ray tiež 
zabezpečuje nekomprimovaný priestorový 
zvuk - takže váš zážitok zo zvuku sa stane 
neuveriteľne realistickým. Vysoká ukladacia 
kapacita diskov Blu-ray tiež umožňuje vstavanie 

celej rady interaktívnych možností. Plynulá 
navigácia počas prehrávania a iné vzrušujúce 
funkcie, ako napríklad rozbaľovacie ponuky 
prinášajú úplne nový rozmer do domácej 
zábavy.

S certifikátom DivX Plus HD

Formát DivX Plus HD vášho prehrávača diskov 
DVD alebo Blu-ray ponúka najnovší pokrok 
v technológii DivX, ktorá vám umožní 
vychutnávať HD videá a filmy z Internetu 
priamo vo Vašom HDTV alebo počítači. 
Formát DivX Plus HD podporuje prehrávanie 
obsahu DivX Plus (H.264 HD video so zvukom 
AAC vo vysokej kvalite v kontajneri súboru 
MKV) a súčasne podporuje predchádzajúce 
verzie DivX videa do rozlíšenia 1080p. Formát 
DivX Plus HD pre digitálne video v skutočnom 
vysokom rozlíšení.

Dolby TrueHD a DTS-HD MA

Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master 
Audio a Dolby TrueHD prinášajú 7.1-kanálov 
detailného zvuku z diskov Blu-ray. 
Reprodukovaný zvuk je doslova 
nerozpoznateľný od štúdiovej nahrávky, takže 
budete počuť presne to, čo chceli tvorcovia. 
Zvuk s vysokým rozlíšením DTS-HD Master 
Audio a Dolby TrueHD sú dokonalým 
vyvrcholením vášho zážitku zo zábavy vo 
vysokom rozlíšení.

Zvýšenie rozlíšenia DVD videa

Prevzorkovanie (tzv. upscaling) HDMI 1080p 
videa poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. 
DVD filmy v bežnom rozlíšení si teraz budete 
môcť vychutnať vo vysokom rozlíšení - čo 
zaistí viac detailov a realistickejší obraz. 
Progresívne riadkovanie (označené symbolom 
„p“ v „1080p“) odstráni riadkovú štruktúru 
často používanú na TV obrazovkách, čím zaručí 
skutočne ostré zobrazenie. Okrem toho 
rozhranie HDMI zaisťuje priame digitálne 
pripojenie, ktoré dokáže prenášať 
nekomprimované digitálne video s vysokým 
rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a 
to bez konvertovania do analógového formátu 
- čím sa zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, 
a to úplne bez šumu.

Vysokorýchlostné pripojenie USB 2.0

Univerzálna sériová zbernica (USB) je 
štandardný protokol, ktorý sa používa na 
jednoduché prepojenie počítačov, periférnych 
zariadení a spotrebnej elektroniky. Zariadenia 
s vysokorýchlostným rozhraním USB majú 
rýchlosť prenosu údajov až 480 Mb/s - na 
rozdiel od 12 Mb/s pri pôvodnom type 
rozhrania USB. S vysokorýchlostným 
pripojením USB 2.0 stačí pripojiť Vaše 
zariadenie USB, vybrať film, hudbu alebo 
fotografie a prehrať ich.
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Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 24 x 4,75 x 20 cm
• Hmotnosť: 1,312 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

29,9 x 28,5 x 12,5 cm
• Hmotnosť netto: 2,21 kg
• Hmotnosť brutto: 2,65 kg
• EAN: 87 12581 57842 8
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Vonkajší kartón
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
• Hmotnosť netto: 4,42 kg
• Hmotnosť brutto: 5,95 kg
• Hmotnosť obalu: 1,53 kg
• Počet užívateľských balení: 2

Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 9 palec / 23 cm 
• Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)

Zvuk
• Výstupný výkon: 600 mW RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 

dB (zabudované reproduktory)
• Zvukový systém: zvuk Dolby Digital, Dolby Digital 

Plus, Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové 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 jednotka Flash, Video CD/
SVCD

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
Ponuka disku, Opakovať, Zoom, Pokračovať v 
prehrávaní od zastavenia, Pomaly dopredu

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

• Zdokonalenia videa: Deep Color, Progresívne 

riadkovanie, Prevzorkovanie videa, x.v. Color

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, 

WMA, AAC (viackanálový), DTS, PCM
• Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, CD-R/RW, USB 

jednotka Flash

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 12 V, 2 A
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá 

x 2
• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• HDMI: áno
• LAN prostredníctvom kábla: Ethernet (RJ 45) 1x
• USB: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie: áno
• Otrasuvzdorné: áno
• BD-Live (potrebný 1 GB pamäte USB): áno

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: DC 12 V, 2 A, 110 – 240 V, 50/

60 Hz
• Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapaľovač, 

12 v DC
• Diaľkové ovládanie: áno
• Káble: 1 x AV káble
• Manuál používateľa: Viacero jazykov
• Dodávané príslušenstvo: Cestovné puzdro

Príkon
• Typ batérie: Vstavaná batéria
• Životnosť batérie: Až 3 hodiny*

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 225 x 295 x 280 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Hmotnosť hlavnej lepenky: 5,9 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 125 x 285 x 70 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

240 x 45 x 203 mm
• Hmotnosť výrobku: 1,4 kg
• Typ balenia: D-box
•
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Technické údaje
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23 cm/9" digitálny LCD 3 h. prehrávania, HDMI

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky 
spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo 
registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v 
USA a/alebo iných krajinách.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 
ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť 

podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal 
používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť 
slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej 
hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.

http://www.philips.com

