
 

 

Philips
Bärbar Blu-ray-spelare

9-tums digital LCD
3 tim. speltid
HDMI

PB9001
Blu-ray tar dig överallt

med HDMI för HDTV-underhållning hemma
Nu kan du titta på Blu-ray- och DVD-filmer var som helst - på terrassen, på semestern 
eller under resan. Dessutom kan du spela upp andra digitala videoformat direkt från USB-
minnen. När du är hemma igen kan du titta på biolik Full HD på TV via HDMI.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen
• Blu-ray Disc-uppspelning för skarpa bilder i Full HD 1080p
• Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• DivX Plus HD-certifierad för DivX-uppspelning i HD
• Hi-Speed USB 2.0 Link spelar upp video/musik från USB-flashenheter

Berika din AV-underhållningsupplevelse
• 9-tums LCD-skärm med hög upplösning (800x480 bildpunkter)
• BD-Live (Profile 2.0) – upplev bonusinnehåll online för Blu-ray
• Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD
• Förbättrad DVD-videoupplösning till 1080p via HDMI för HD-lika bilder

Det lilla extra för din bekvämlighet
• Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
• Fullständig återupptagning efter strömavbrott
• Resefodral medföljer



 Återupptagning
DVD-videospelaren kommer ihåg när du 
slutade titta senast om du stänger av den direkt 
eller om strömförsörjningen bryts. Om du inte 
byter skiva återupptar spelaren filmen där du 
slutade senast när du matar in skivan igen. Det 
gör livet enklare!

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live öppnar upp din värld inom HD ännu 
mer. Ta emot uppdaterat innehåll bara genom 
att ansluta din Blu-ray Disc-spelare till internet. 
Spännande nyheter som exklusivt 
nedladdningsbart material, live-evenemang, 
live-chatt, spel och online-shopping väntar på 
dig. Surfa på HD-vågen med Blu-ray Disc-
uppspelning och BD-Live

Blu-ray Disc-uppspelning

Blu-ray-skivor har kapacitet för högupplösta 
data och bilder med en upplösning på 1920 x 
1080, som är definitionen för fullständigt 
högupplösta bilder. Scener verkar få liv när 
detaljerna framträder lika tydligt som i 
verkligheten, rörelserna mjukas ut och bilderna 
blir kristallklara. Med Blu-ray får du även 
okomprimerat surroundljud  så att 
ljudupplevelsen känns nära nog verklig. Den 
stora lagringskapaciteten på Blu-ray-skivor gör 

det möjligt att införliva en mängd interaktiva 
funktioner. Smidig navigering under 
uppspelning och andra funktioner, till exempel 
popupmenyer, ger hemmabiosystemet en helt 
ny dimension.

DivX Plus HD-certifierad

Med DivX Plus HD på din Blu-ray- och/eller 
DVD-spelare får du det senaste inom DivX-
teknik, så att du kan spela upp HD-videor och 
filmer från internet direkt på din Philips-HDTV 
eller dator. DivX Plus HD har funktioner för 
uppspelning av DivX Plus-innehåll (H.264 HD-
video med AAC-ljud i hög kvalitet i MKV-filer) 
och har dessutom funktioner för tidigare 
versioner av DivX-video upp till 1080p. DivX 
Plus HD, för en verklig digitalvideoupplevelse i 
HD.

Dolby TrueHD och DTS-HD MA

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD 
ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-
skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt 
att särskilja från det ursprungliga 
studioinspelningsljudet. Det innebär att du hör 
vad de som skapade musiken avsåg att du skulle 
höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby 
TrueHD får du den ultimata upplevelsen med 
ditt hemunderhållningssystem.

Förbättrad DVD-videoupplösning

Förbättrad upplösning till 1080p via HDMI ger 
kristallklara bilder. Du kan nu uppleva 
standardupplösta DVD-filmer med 
högupplösning – garanterat mer detaljrika och 
mer verklighetstrogna. Progressive Scan-
funktionen (p:et i 1080p) eliminerar de linjer 
som ofta förekommer på tv-skärmar, vilket ger 
garanterat knivskarpa bilder. Som grädde på 
moset gör HDMI en direkt digital anslutning 
som kan överföra såväl okomprimerad digital 
HD-video som digitalt flerkanalsljud, utan 
konvertering till analoga data, så att du kan 
uppleva perfekt bild- och ljudkvalitet, helt 
störningsfritt.

Hi-Speed USB 2.0 Link

USB (Universal Serial Bus) är en 
protokollstandard som brukar användas för att 
sammankoppla datorer, kringutrustning och 
elektronisk utrustning. Enheter med Hi-Speed 
USB har en dataöverföring på upp till 480 Mbit/
s, att jämföras med 12 Mbit/s hos vanliga USB-
enheter. Om du har Hi-Speed USB 2.0 Link 
behöver du bara ansluta USB-enheten, välja 
film, låt eller bild och sätta igång.
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Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 24 x 4,75 x 20 cm
• Vikt: 1,312 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

29,9 x 28,5 x 12,5 cm
• Nettovikt: 2,21 kg
• Bruttovikt: 2,65 kg
• EAN: 87 12581 57842 8
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Typ av hyllplacering: Dummy

Yttre kartong
• Yttre kartong (L x B x H): 32,2 x 26,6 x 31,3 cm
• Nettovikt: 4,42 kg
• Bruttovikt: 5,95 kg
• Taravikt: 1,53 kg
• Antal konsumentförpackningar: 2

Bild/visning
• Diagonal skärmstorlek: 9 tum / 23 cm 
• Upplösning: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)

Ljud
• Uteffekt: 600 mW RMS (inbyggda högtalare)
• Uteffekt (RMS): 5 mW RMS (hörlurar)
• Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlurar), > 62 dB 

(inbyggda högtalare)
• Ljudsystem: Dolby Digital, Dolby Digital Plus, 

Dolby True HD, DTS, DTS-HD Master Audio

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, 

DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/CD-RW, 
DVD+R/+RW, CD, BD Video, BD-R/RE 2.0, BD-
ROM, DivX, DVD-video, USB-flashminne, Video 
CD/SVCD

• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, 
Skivmeny, Repetering, Zoom, Återuppta spelning 
från stopp, Sakta framåt

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

• Videoförbättring: Deep Color, Progressive Scan, 

Förbättrad videoupplösning, x.v. Color

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, 

AAC (flera kanaler), DTS, PCM
• Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, CD-R/

RW, USB-flashminne

Anslutningar
• DC-in: 12 V, 2 A
• Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2
• AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
• HDMI
• Nätverksansluten: Ethernet (RJ 45) 1x
• USB

Bekvämlighet
• Indikering vid batteriladdning
• Stöttålig
• BD-Live (1 GB USB-minne krävs)

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

60 Hz
• Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
• Fjärrkontroll
• kablar: 1 x AV-kabel
• Bruksanvisning: Flera språk
• Tillbehör som medföljer: Resefodral

Effekt
• Batterityp: Inbyggt batteri
• Batteriets livslängd: Upp till 3 timmar*

Mått
• Huvudförpackningens mått: 225 x 295 x 280 mm
• Antal i förpackning: 3
• Vikt på huvudkartong: 5,9 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

125 x 285 x 70 mm
• Produktens mått (B x H x D): 240 x 45 x 203 mm
• Produktvikt: 1,4 kg
• Förpackningstyp: D-box
•
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* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som 
tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA 
och/eller andra länder.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 
laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.
* Batterlivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende 

på användningsförhållanden. Användaren kan optimera 
batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på 
minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på 
medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.

http://www.philips.com

