
 

 

Philips
DVD portátil e televisor

LCD de 23 cm/ 9"
DTV

PD9015
Veja os programas de TV HD* e DVD favoritos em qualquer local
de configuração fácil
Desfrute de programas HD da televisão* digital de acesso livre com o receptor de TV digital 
integrado no leitor de DVD portátil PD9015. Com o ecrã TFT LCD rotativo de 23 cm (9”), 
pode desfrutar de clipes de vídeo HD, música e fotografias da sua unidade USB.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento
• DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
• Ligação USB para reprodução de vídeo, fotografias e música

Desfrute de televisão portátil em tempo real
• Ecrã LCD de 22,9 cm (9") de alta densidade (800x480 píxeis)
• Ecrã rotativo de 180 graus para flexibilidade de visualização melhorada
• Recepção HDTV com MPEG4 por sintonizador DVB-T*
• Suporte para a função de teletexto directo e legendas
• Fácil instalação e procura automática de canais

Toques adicionais para sua comodidade
• Transformador de CA, adaptador para carro e cabo AV incluídos
• Bolsa de montagem no automóvel incluída, para fácil utilização no automóvel



 Ecrã LCD HD de 22,9 cm (9")

O visor LCD a cores de alta resolução (800 x 
480 pixels) dá vida às imagens, realçando as 
suas fotografias mais preciosas e os seus filmes 
e música preferidos com a mesma riqueza e 
cores vibrantes que as impressões de alta 
qualidade.

HDTV com MPEG4 por sintonizador 
DVB-T*
A HDTV permite-lhe ver televisão com a 
melhor qualidade possível de som e imagem, 

sem uma set-top box adicional. Graças ao 
sintonizador incorporado compatível com o 
sinal terrestre DVB para os formatos MPEG-2 
e MPEG-4, receberá programas de TV em alta 
definição com uma qualidade excepcional.

Ligação USB

Ligue simplesmente o seu dispositivo portátil 
USB ao conector USB do leitor de DVD 
portátil da Philips e reproduza vídeos, músicas 
ou fotografias digitais. Agora, já pode partilhar 

os seus momentos favoritos com a família e os 
amigos.

Ecrã rotativo de 180 graus

O ecrã roda 180? para lhe proporcionar o 
melhor ângulo de visualização para ver filmes 
ou fotografias. Rode o ecrã ou ajuste para cima 
ou para baixo para reduzir o brilho de forma a 
obter o melhor ângulo de visualização possível.
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Imagem/visualização
• Tamanho do ecrã na diagonal: 9 polegada / 23 cm 
• Resolução: 800(l)x480(A)x3(RGB)
• Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD

Som
• Potência de saída: 1 W RMS (altifalantes 

incorporados)
• Potência de saída (RMS): 5 mW RMS (auricular)
• Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB 

(auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, 

SVCD, CD vídeo, DVD-R/-RW, CD MP3, CD-R/
CD-RW, DVD+R/+RW, CD, USB, Unidade flash 
USB (FAT16/32)

• Modos de reprodução de discos: Menu do disco, 
Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, 
Reprodução Aleatória, Zoom, Retomar 
reprodução desde a paragem

• Sistema de reprodução discos de vídeo: PAL, 
NTSC

• Formatos de compressão: MPEG4, H.264, MKV, 
MPEG1, MPEG2, MPEG4 (apenas ficheiros .avi), 
XviD

Reprodução de áudio
• Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, AAC
• Suporte de reprodução: CD, CD-RW, CD MP3, 

CD-R, USB
• Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Jolliet

Conectividade
• Entrada CC: 12 V, 1,5 A
• Tomada dos auscultadores: Auscultadores estéreo 

de 3,5 mm x 1
• ligação de televisão: Entrada de antena
• Saída AV: Composto (CVBS) x1
• USB

Funcionalidades
• Indicação de carga
• À prova de choque

Sintonizador/recepção/transmissão
• Televisão Digital: DVB Terrestre *

Descodificação de Vídeo
• Rácio de aspecto: 16:9, 4:3
• Recepção-Desmodulação: COFDM 2K/8K, 

Conforme a DVB MPEG-2, Conforme a DVB 
MPEG-4, Rede: MFN/SFN, QPSK

Acessórios
• Transformador CA/CC: CC 12 V;1,5 A; 110-

240 V; 50/60 Hz
• Cabos: 1 x cabos AV
• Telecomando
• Manual do utilizador: Múltiplos idiomas
• Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V 

CC
• Acessórios incluídos: Antena
• Bolsa: Bolsa de montagem no automóvel

Alimentação
• Tipo de pilha: Bateria integrada
• Vida útil da pilha: 3 horas *

Embalagem exterior
• Peso bruto: 5,55 kg
• GTIN: 1 87 12581 66512 5
• Embalagem exterior (C x L x A): 

28,3 x 23,4 x 30,2 cm
• Peso líquido: 3,84 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 1,71 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

7,2 x 27,1 x 28,6 cm
• EAN: 87 12581 66512 8
• Peso bruto: 1,7 kg
• Peso líquido: 1,28 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Caixa
• Tara: 0,42 kg
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

6 x 23 x 25 cm
• Peso: 1,2 kg
•
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* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as 
características do material.

* A vida útil das pilhas é aproximada e poderá variar dependendo da 
condição da aplicação. Para optimizar a sua duração, o utilizador 
deverá regular a retroiluminação dos LCD para o nível mínimo, ligar 
auscultadores (não altifalantes incorporados), escutar a um nível de 
volume médio e utilizar o produto à temperatura ambiente.

* DVB-T, suportada apenas em determinados países
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