Philips
DVD player portabil

LCD de 23 cm / 9"
Durată de redare 5 h

PD9000

Vizionare prelungită a
filmelor în mişcare
Bucuraţi-vă de filme oricând, oriunde! Playerul DVD portabil PD9000 are un ecran LCD
TFT de 9”/23cm pentru o experienţă excelentă de vizionare. Puteţi savura până la 5 ore
de filme DVD/DivX®/MPEG, muzică MP3-CD/CD şi fotografii JPEG în mişcare.
Redaţi filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor
• Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
• Certificat DivX pentru redare video DivX standard
• Redare MP3-CD, CD și CD-RW
• Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii
Îmbogăţiţi-vă experienţa AV
• Afișaj LCD panoramic color TFT de 22,9 cm (9")
• Difuzoare stereo încorporate
Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.
• Până la 5 ore de redare cu bateria încorporată*
• Adaptor CA, adaptor auto și cablu AV incluse
• Husă pentru montare în mașină inclusă pentru utilizarea ușoară în mașină
• Reluare completă în caz de pană de curent
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Repere
5 ore cu bateria incorporată*

Acest player Philips este livrat cu o baterie
reîncărcabilă compactă integrată pentru
funcţionare extinsă. Până la 5 ore de redare
continuă de filme, fotografii și muzică pot fi
obţinute cu o singură încărcare. Doar conectaţi
cablul de alimentare pentru a reîncărca
playerul - este atât de simplu.

disponibile pe piaţă. DVD, DVD+/-R, DVD+/RW, (S)VCD și CD – toate pot fi redate pe
DVD player. DVD+/-R este un termen
prescurtat pentru o unitate DVD care poate
accepta ambele formate DVD uzuale
înregistrabile. De asemenea, DVD+/-RW
acceptă ambele tipuri de discuri uzuale
reinscriptibile.
TFT panor. color 22,9 cm (9")

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
Ecranul LCD de înaltă rezoluţie dă viaţă
imaginilor, afișând fotografiile dvs. preţioase,
filmele și muzica preferată cu aceleași detalii
bogate și culori vibrante din lumea reală,
precum fotografiile tipărite la calitate ridicată.

DVD playerul portabil Philips este compatibil
cu majoritatea discurilor DVD și CD

Husă pentru montare în mașină

Montaţi DVD playerul portabil cu ușurinţă în
tetieră. Puteţi savura filme DVD pe drum.
Certificat DivX
Cu suport DivX®, vă puteţi bucura de clipuri
video și de filme codate DivX de pe Internet,
inclusiv de filme achiziţionate de la Hollywood.
Formatul media DivX reprezintă o tehnologie
de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă
permite să salvaţi fișiere mari precum filme,
trailere și clipuri video muzicale pe suporturi
media precum CD-R/RW și discuri
înregistrabile DVD, unităţi de stocare USB și
alte carduri de memorie pentru redare pe
dispozitivul dvs. Philips DivX Certified®.
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Specificaţii
Dimensiuni produs

• Dimensiuni produs (L x Î x A):
17,8 x 24 x 3,95 cm
• Greutate: 0,952 kg

Dimensiunile ambalajului

• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
27,2 x 28,5 x 7 cm
• Greutate netă: 1,455 kg
• Greutate brută: 1,72 kg
• Greutate proprie: 0,265 kg
• EAN: 87 12581 52060 1
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy

Cutie exterioară
•
•
•
•
•

Cutie exterioară (L x L x Î): 28,2 x 23,3 x 30 cm
Greutate netă: 4,365 kg
Greutate brută: 5,51 kg
Greutate proprie: 1,145 kg
Număr de ambalaje: 3

Zoom, Reluare redare de la oprire
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
• Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio
•
•
•
•

Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
Format compresie: Dolby Digital, MP3
Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet

Conectivitate

• Intrare CC: 9 V, 0,8 A
• Jack pentru căști: 1 cască stereo de 3,5 mm
• Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

Confort

• Indicator încărcare baterie
• Rezistent la șocuri

Accesorii

Imagine/Ecran

• Dimensiune diagonală ecran: 9 inch / 23 cm
• Rezoluţie: 640 (l) x 220 (Î) x 3 (RGB)
• Tip ecran: LCD TFT

• Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V, 0,8 A, 110-240 V,
50/60 Hz
• Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
• Telecomandă: Telecomandă subţire AY5521
• Cabluri: 1 x cablu AV
• Manual de utilizare: Multilingv
• Husă: Husă pentru montare în mașină

Sunet

Alimentare

• Putere de ieșire: 250 mW RMS(difuzoare
încorporate)
• Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (căști)
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB
(boxe interne)

Redare video

• Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video
CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW,
DVD+R/+RW, CD
• Moduri redare disc: Meniu disc, Derulare rapidă
înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare,

• Tip de baterie: Baterie încorporată
• Durata de utilizare a bateriei: Până la 5 h*

Dimensiuni

•
•
•
•

Dimensiuni Master carton: 225 x 295 x 280 mm
Cantitate bax: 3
Greutate bax: 5,25 kg
Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
272 x 285 x 70 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 239 x 39 x 178 mm
• Greutate produs: 1,1 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.
* 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.

