
 

 

Philips
Přenosný DVD přehrávač 
a TV

23cm (9") LCD
DTV

PD9015
Sledujte oblíbené TV* programy a DVD v HD kvalitě kdekoli
díky snadnému nastavení
Užívejte si volně šiřitelné digitální TV* programy v HD kvalitě díky vestavěnému digitálnímu 
TV přijímači na přenosném přehrávači DVD PD9015. Díky otočné 23cm (9”) obrazovce TFT 
LCD si můžete užívat videoklipy v HD kvalitě, hudbu a fotografie z disku USB.

Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách
• DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilní
• Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW
• Připojení USB pro přehrávání videa, fotografií a hudby

Vychutnejte si přenosnou televizní zábavu v reálném čase
• 22,9cm (9") LCD displej s vysokou hustotou (800 x 480 pixelů)
• Obrazovka otočná o 180 stupňů zvyšující flexibilitu zobrazení
• Příjem televizního vysílání s vysokým rozlišením MPEG4 pomocí tuneru DVB-T*
• Podpora funkce přímého přístupu k teletextu a titulkům
• Snadná instalace a automatické vyhledávání kanálů

Zvláštní funkce pro vaše pohodlí
• Síťový adaptér, adaptér do auta a kabel AV součástí balení
• Pro snadné použití v autě dodáváno montážní pouzdro do auta



 22,9cm (9") HD LCD displej

Barevný LCD displej s vysokým rozlišením 
(800 x 480 pixelů) oživuje snímky a zobrazuje vaše 
cenné fotografie, oblíbené filmy a hudbu ve stejně 
bohatých detailech ‚skutečného života‘ a zářivých 
barvách, jako vysoce kvalitní výtisk.

Televizní vysílání s vysokým rozlišením 
MPEG4 na tuneru DVB-T*
Televizní vysílání s vysokým rozlišením umožňuje 
sledovat televizi v nejlepší možné kvalitě obrazu a 
zvuku bez přídavného set-top boxu. Díky 
vestavěnému tuneru, který podporuje signál vysílání 
DVB-Terrestrial pro formáty MPEG-2 a MPEG-4, 
získáte TV programy ve vysokém rozlišení 
v mimořádné kvalitě.

Připojení USB

Jednoduše připojte přenosné USB zařízení do USB 
konektoru na přenosném DVD přehrávači Philips a 
přehrávejte digitální videa, hudbu či fotografie přímo. 
Nyní se můžete o své oblíbené zážitky podělit 
s rodinou a přáteli.

Obrazovka otočná o 180 stupňů

Obrazovka otočná o 180 stupňů poskytuje při 
sledování filmů a prohlížení fotografií optimální úhel 
sledování. V případě oslnění obrazovku otočte nebo 
ji nakloňte nahoru nebo dolů a získejte nejlepší 
možný úhel sledování.
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Přednosti

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 
nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.

* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.
* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách 

použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením 
podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek 
(nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední 
úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.

* DVB-T, podporováno pouze ve vybraných zemích
• Otřesuvzdorný: Ano • Hmotnost: 1,2 kg
•

Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky: 9 palců / 23 cm 
• Rozlišení: 800 (š) x 480 (v) x 3 (RGB)
• Typ obrazovky: LCD TFT

Zvuk
• Výstupní výkon: 1 W RMS (vestavěné 

reproduktory)
• Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon RMS 5 mW 

(sluchátka)
• Odstup signál/šum: >80 dB (linkový výstup), 

>76 dB (sluchátka), >62 dB (vestavěné 
reproduktory)

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, 

Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-
CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD, USB, 
Jednotka USB flash (FAT16/32)

• Režimy přehrávání disků: Nabídka Disc Menu, 
Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, 
Repeat (Opakování), Přehrávání náhodného 
výběru, Zvětšení, Obnovit přehrávání od místa 
zastavení

• Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC
• Kompresní formáty: MPEG4, H.264, MKV, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4 (pouze soubory .avi), XviD

Přehrávání zvuku
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, AAC
• Média pro přehrávání: CD, CD-RW, MP3-CD, 

CD-R, USB
• Podporované systémy souborů: ISO-9660, Jolliet

Možnosti připojení
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 12 V, 1,5 A
• Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 1×
• televizní spojení: Konektor antény
• Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
• USB: Ano

Pohodlí
• Kontrolky nabíjení baterií: Ano

Tuner/příjem/vysílání
• Digitální příjem: Pozemní vysílání DVB *

Dekódování videa
• Poměr stran: 16:9, 4:3
• Příjem-demodulace: COFDM 2K/8K, Kompatibilní 

s MPEG-2 DVB, Kompatibilní s MPEG-4 DVB, Síť: 
MFN/SFN, QPSK

Příslušenství
• Síťový adaptér: DC 12 V; 1,5 A, 110–240 V, 50/

60 Hz
• Kabely: 1 x kabel AV
• Dálkový ovladač: Ano
• Uživatelská příručka: Vícejazyčný
• Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 

12 V DC
• Dodávané příslušenství: Anténa
• Pouzdro: Montážní pouzdro do auta

Spotřeba
• Typ baterie: Vestavěná baterie
• Výdrž baterie: 3 hod*

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 5,55 kg
• GTIN: 1 87 12581 66512 5
• Vnější obal (D x Š x V): 28,3 x 23,4 x 30,2 cm
• Čistá hmotnost: 3,84 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,71 kg

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 7,2 x 27,1 x 28,6 cm
• EAN: 87 12581 66512 8
• Hrubá hmotnost: 1,7 kg
• Čistá hmotnost: 1,28 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton
• Hmotnost obalu: 0,42 kg
• Typ umístění poličky: Pokládání

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 6 x 23 x 25 cm
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