
 

 

Philips
Prenosné DVD a televízor

23 cm/9" LCD
DTV

PD9015
Sledujte obľúbené TV programy v HD* a disky DVD kdekoľvek
s jednoduchým nastavením
Vďaka zabudovanému digitálnemu TV prijímaču na prenosnom DVD prehrávači PD9015 
si vychutnáte voľne vysielané digitálne programy HD TV*. Na 9" (23 cm) otočnom TFT 
LCD displeji si môžete vychutnať HD video klipy, hudbu a fotografie z USB kľúča.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách
• Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
• USB pripojenie na prehrávanie videa, fotiek a hudby

Vychutnajte si prenosnú TV zábavu v reálnom čase
• 22,9 cm (9”) LCD display s vysokou hustotou (800 x 480 pixelov)
• Otočná obrazovka o 180-stupňov pre zdokonalenú flexibilitu z pozerania
• Príjem televízie MPEG4 HDTV cez tuner DVB-T*
• Podpora funkcie priameho teletextu a titulkov
• Jednoduchá inštalácia a automatické vyhľadávanie kanálov

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie
• Vrátane adaptéra striedavého prúdu (AC), adaptéra do auta a AV kábla
• Vrátane puzdra na upevnenie vo vozidle pre jednoduchú montáž v aute



 22,9 cm (9”) LCD displej HD

Farebná LCD obrazovka s vysokým rozlíšením (800 
x 480 pixelov) privedie vaše snímky k životu a 
zobrazí vaše cenné fotografie, obľúbené filmy a 
hudbu s rovnakým bohatým „realistickým“ detailom 
a sýtymi farbami ako vysokokvalitné výtlačky.

MPEG4 HDTV na tuneri DVB-T*
Technológia HDTV vám umožní sledovať televíziu s 
najlepšou kvalitou obrazu aj zvuku bez potreby 
dokúpenia prídavného koncového prijímača set-top 
box. Vďaka zabudovanému prijímaču s podporou 
príjmu signálu pozemného DVB vysielania vo 
formáte MPEG-2 aj MPEG-4 si budete môcť 
vychutnať televízne programy vo vysokom rozlíšení 
a výnimočnej kvalite.

Pripojenie USB

Jednoducho pripojte svoje prenosné zariadenie USB 
k príslušnému portu na vašom prenosnom DVD 
prehrávači Philips a priamo prehrávajte digitálne 
videá, hudbu a fotografie. Teraz sa môžete podeliť 
o svoje obľúbené okamihy so svojou rodinou a 
priateľmi.

Otočná obrazovka o 180-stupňov

Obrazovka sa otáča o 180 stupňov, aby sa dosiahol 
optimálny pozorovací uhol na sledovanie filmov a 
fotografií. Ak chcete zabrániť oslneniu a dosiahnuť 
najlepší možný pozorovací uhol, otáčajte obrazovku 
alebo ju nastavte v smere nahor a nadol.
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Hlavné prvky

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 
ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť 

podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal 
používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť 
slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej 
hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.

* DVB-T, podporované iba vo vybraných krajinách
• Hmotnosť: 1,2 kg
•

Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 9 palec / 23 cm 
• Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
• Typ obrazovky: LCD TFT

Zvuk
• Výstupný výkon: 1 W RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB 

(slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, 

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

• Režimy prehrávania disku: Ponuka disku, Rýchlo 
dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, 
Náhodné prehrávanie, Zoom, Pokračovať v 
prehrávaní od zastavenia

• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC
• Formáty kompresie: MPEG4, H.264, MKV, MPEG1, 

MPEG2, MPEG4 (len súbory .avi), XviD

Prehrávanie zvuku
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, AAC
• Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, 

USB
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 12 V, 1,5 A
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá 

x 1
• TV pripojenie: Konektor antény
• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• USB: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie: áno
• Otrasuvzdorné: áno

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Digitálna TV: Pozemné vysielanie DVB *

Dekódovanie videa
• Pomer strán: 16:9, 4:3
• Príjem - demodulácia: COFDM 2K/8K, MPEG-2 

DVB kompatibilné, MPEG-4 DVB kompatibilné, 
Sieť: MFN/SFN, QPSK

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: DC 12 V, 1,5 A, 110 – 240 V, 50/

60 Hz
• Káble: 1 x AV káble
• Diaľkové ovládanie: áno
• Manuál používateľa: Viacero jazykov
• Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapaľovač, 

12 v DC
• Dodávané príslušenstvo: Anténa
• Puzdro: Puzdro na upevnenie do automobilu

Príkon
• Typ batérie: Vstavaná batéria
• Životnosť batérie: 3 hod.*

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 5,55 kg
• GTIN: 1 87 12581 66512 5
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 28,3 x 23,4 x 30,2 cm
• Hmotnosť netto: 3,84 kg
• Počet používateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 1,71 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 7,2 x 27,1 x 28,6 cm
• EAN: 87 12581 66512 8
• Hmotnosť brutto: 1,7 kg
• Hmotnosť netto: 1 28 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Lepenka
• Hmotnosť obalu: 0,42 kg
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 6 x 23 x 25 cm
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