
 

 

Philips
Prenosné DVD a digitálny 
TV

23 cm/9" LCD
5 hodín prehrávania
DTV

PD9025
Sledujte obľúbené TV programy a disky DVD kdekoľvek
s jednoduchým nastavením
Vychutnajte si voľne vysielané digitálne TV programy pomocou vstavaného prijímača 
digitálnej TV v prenosnom DVD prehrávači PD9025. S 9” (23 cm) otočným displejom 
TFT LCD si môžete na cestách dopriať až 5 hodín filmov, hudby a fotografií.

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
• Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
• USB pripojenie na prehrávanie videa, fotiek a hudby

Vychutnajte si prenosnú TV zábavu v reálnom čase
• 9" (23 cm) otočný farebný LCD panel pre zvýšenú flexibilitu sledovania
• Podpora štandardu DVB-T pre voľne vysielanú digitálnu TV
• Elektronický sprievodca programom (EPG)
• Podpora funkcie priameho teletextu a titulkov
• Jednoduchá inštalácia a automatické vyhľadávanie kanálov

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie
• Až 5 hodín prehrávania so vstavanou batériou*
• Vrátane adaptéra striedavého prúdu (AC), adaptéra do auta a AV kábla
• Vrátane puzdra na upevnenie vo vozidle pre jednoduchú montáž v aute



 5-hod. vstavaná batéria*

Tento prehrávač značky Philips sa dodáva s 
kompaktnou vstavanou nabíjateľnou batériou s 
vysokou výdržou. Na jediné nabitie si môžete 
až 5 hodín vychutnávať nepretržité 
prehrávanie filmov, fotografií alebo hudby. 
Stačí pripojiť napájací kábel a prehrávač sa 
bude nabíjať – je to také jednoduché.

30 cm/9” otočný far. LCD panel

Obrazovka sa otáča o 180 stupňov a poskytne 
vám tak optimálny pozorovací uhol na 
sledovanie filmov a fotografií. Ak chcete 
potlačiť oslnenie a dosiahnuť najlepší možný 
zorný uhol, otočte obrazovku alebo ju nastavte 
v smere nahor a nadol.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

Prenosný DVD prehrávač Philips je 
kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, 
ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DVD+/-R, 
DVD+/-RW, (S)VCD a CD – všetky z nich je 
možné prehrávať v DVD prehrávači. DVD+/-R 
je skrátený termín pre DVD mechaniku, ktorá 
dokáže prijať oba bežne používané formáty 
záznamu na disky DVD. Podobne mechanika 
DVD+/-RW zvláda prácu s bežnými 
prepisovateľnými typmi diskov.

Podpora DVB-T (voľné vysielanie)

Podpora štandardu DVB-T pre voľne vysielanú 
digitálnu TV

Certifikované pre DivX
S podporou štandardu DivX® si budete môcť 
vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX 
prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených 
hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je 
technológia kompresie videa využívajúca 
štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje 
ukladať veľké súbory, napríklad filmy, 
videoukážky či hudobné klipy, na nahrávateľné 
disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia 
USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli 
následne prehrávať na zariadení Philips 
s certifikáciou DivX Certified®.

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.
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Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 9 palec / 23 cm 
• Rozlíšenie: 640 (š) x 220 (v) x 3 (RGB)
• Typ obrazovky: LCD TFT

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD, SVCD, Video CD, DVD-

R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
• 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: Divx, MPEG4

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

DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 9 V, 1 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
• Príjem - demodulácia: COFDM 2K/8K, MPEG-2 

DVB kompatibilné, Sieť: MFN/SFN, QPSK

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: DC 9 V, 1 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: Až 5 hodín*

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 5,79 kg
• GTIN: 1 48 95185 60515 6
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 29,1 x 25 x 31 cm
• Hmotnosť netto: 4,53 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 1,26 kg

Rozmery balenia
• Rozmery balenia (Š x V x H): 27,2 x 28,5 x 7,3 cm
• EAN: 48 95185 60515 9
• Hmotnosť brutto: 1,8 kg
• Hmotnosť netto: 1,51 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,29 kg
• Typ policového umiestnenia: Figurína

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

24,04 x 3,84 x 17,84 cm
• Hmotnosť: 1,021 kg
•
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Technické údaje
Prenosné DVD a digitálny TV
23 cm/9" LCD 5 hodín prehrávania, DTV

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky 
spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

* 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
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