
 

 

Philips
Hordozható DVD és TV

23 cm-es/9"-es LCD-vel
DTV

PD9015
Nézze kedvenc HD TV*-programjait és DVD-it bárhol
ezzel a könnyen beállítható készülékkel
Élvezze az ingyenes digitális HD TV*-programokat a PD9015 hordozható DVD lejátszó beépített 
digitális TV-vevője segítségével. A 9”-es/23 cm-es elfordítható TFT LCD képernyővel élvezheti az 
USB meghajtóján tárolt HD videoklipeket, zeneszámokat és fényképeket.

Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton
• DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
• MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
• USB csatlakozás videókhoz, fényképekhez és zenéhez

Valós idejű szórakozás hordozható TV-vel
• 22,9"-es (9"), nagy képpontsűrűségű (800x480 pixeles) LCD képernyő
• 180 fokban forgatható képernyő a rugalmasabb megtekintéshez
• MPEG4 HDTV-vétel DVB-T tunerrel*
• Közvetlen Teletext és felirat funkció támogatása
• Egyszerű beállítás és automatikus csatornakeresés

Különleges tapintás az Ön kényelméért
• Hálózati adapter, gépkocsiadapter és AV kábel mellékelve
• Tartozék autós szerelőtáska az egyszerű autós használat érdekében



 22,9 cm-es (9") HD LCD kijelző

A nagy felbontású (800 x 480 pixeles), színes LCD 
képernyőnek köszönhetően életre keltheti gondosan 
őrzött fényképeit. Ismerje meg a papírképek 
esetében megszokott, részletgazdag és élénk 
színekkel történő megjelenítés kiváló minőségét.

MPEG4 HDTV DVB-tunerrel*
A HDTV lehetővé teszi, hogy Ön külön beltéri 
egység használata nélkül is a lehető legjobb kép- és 
hangminőségben nézhessen TV-t. A DVB-T jelet, 
valamint az MPEG-2 és MPEG-4 formátumokat 
támogató beépített tuner használatával lehetősége 
van kiváló minőségű, nagyfelbontású TV programok 
megtekintésére.

USB csatlakozás

Egyszerűen csatlakoztassa az USB készüléket a 
Philips hordozható DVD-lejátszó USB 
csatlakozójához, és játssza le közvetlenül digitális 
zeneszámait vagy fényképeit. Most már családjával és 
barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

180 fokban forgatható képernyő

A 180 fokban elforgatható képernyő optimális nézési 
szögtartományt biztosít az Ön számára filmek és 
fényképek megtekintéséhez. Forgassa el a képernyőt, 
és állítsa be függőlegesen a megfelelő pozícióba, hogy 
megtalálja a tükröződés nélküli, legjobb elhelyezést.
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Fénypontok

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a 
beállításoktól függ.

* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a 
felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a 
minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a 
beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és 
szobahőmérsékleten használja a készüléket.

* DVB-T, csak bizonyos országokban támogatott
• Tömeg: 1,2 kg
•

Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret: 9 hüvelyk / 23 cm 
• Felbontás: 800 (sz) x 480 (M) x 3 (RGB)
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD

Hangzás
• Kimeneti teljesítmény: 1 W RMS (beépített 

hangszórók)
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 mW RMS 

(fülhallgató)
• Jel-zaj viszony: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB 

(fülh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, 

Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-
RW, DVD+R/+RW, CD, USB-vel, FAT16/32 USB 
flash meghajtó

• Lemezlejátszási módok: Lemezmenü, Gyorsmenet 
visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Ismétlés, 
Véletlenszerű lejátszás, Nagyítás, Lejátszás 
folytatása a leállítás helyétől

• Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC
• Tömörítési formátumok: MPEG4, H.264, MKV, 

MPEG1, MPEG2, MPEG4 (.avi fájlok esetében), 
XviD

Audiolejátszás
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, AAC
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-RW, MP3-CD, 

CD-R, USB-vel
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet

Csatlakoztathatóság
• DC bemenet: 12 V, 1,5 A
• Fejhallgató-csatlakozó: 1 db 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató
• TV csatlakozása: Antennacsatlakozó
• AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• USB-vel

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Ütésbiztos

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: Földfelszíni DVB *

Videodekódolás
• Képoldalarány: 16:9, 4:3
• Vétel-demoduláció: COFDM 2K/8K, MPEG 2 DVB 

megfelelőség, MPEG-4 DVB megfelelőség, Hálózat: 
MFN/SFN, QPSK

Tartozékok
• AC/DC adapter: DC 12 V; 1,5A, 110–240 V, 50/60 

Hz
• Kábelek: 1 db AV kábel
• Távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
• Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
• Mellékelt tartozékok: Antenna
• Védőtok: Autós szerelőtáska

Energiaellátás
• Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
• Akku lemerülési ideje: 3 óra*

Külső kartondoboz
• Bruttó tömeg: 5,55 kg
• GTIN: 1 87 12581 66512 5
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

28,3 x 23,4 x 30,2 cm
• Nettó tömeg: 3,84 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• Táratömeg: 1,71 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

7,2 x 27,1 x 28,6 cm
• EAN: 87 12581 66512 8
• Bruttó tömeg: 1,7 kg
• Nettó tömeg: 1,28 kg
• Tartozékok száma: 1
• Csomagolás típusa: Karton
• Táratömeg: 0,42 kg
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 6 x 23 x 25 cm
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