
 

 

Philips
Bärbar DVD och digital-TV

9-tums LCD
5 timmars uppspelningstid
DTV

PD9025
Titta på dina favoritprogram och DVD-filmer varsomhelst
med enkel installation
En inbyggd digital TV-mottagare gör att du kan ta del av kostnadsfria TV-program på den 
bärbara DVD-spelaren PD9025. Skäm bort dig på resan med den 9 tum stora vridbara 
LCD-skärmen och upp till 5 timmars förströelse med filmer, musik och foton.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen
• Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning
• DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
• USB-anslutning för visning av foton samt uppspelning av video och musik

Upplev bärbar TV-underhållning i realtid
• 9 tums LCD-vridskärm ger förbättrade tittvinklar
• Funktioner för DVB-T-standard för fria digital-TV-kanaler
• Elektronisk programguide (EPG)
• Funktioner för Text-TV och textning
• Enkel installation och automatisk kanalsökning

Det lilla extra för din bekvämlighet
• Upp till 5 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
• Strömadapter, biladapter och AV-kabel medföljer
• Bilmonteringsfodral för användning i bilen medföljer



 5 timmars inbyggt batteri*

Den här spelaren från Philips levereras med ett 
kompakt, inbyggt och återuppladdningsbart 
batteri för långvarig uppspelning. Upp till 5 
timmar av film-, foto- och musikuppspelning 
kan uppnås av en uppladdning. Anslut bara 
nätkabeln för att ladda upp spelaren – det kan 
inte bli enklare.

9-tums LCD-vridskärm

Skärmen roterar 180° så att 
betraktningsvinkeln optimeras för att titta på 
filmer och bilder. Rotera skärmen eller justera 
den uppåt och nedåt, och minska på så vis 
bländning för att få bästa möjliga 
betraktningsvinkel.

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

Den här portabla DVD-spelaren från Philips är 
kompatibel med de flesta DVD- och CD-
skivorna som finns på marknaden. DVD, 
DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, och CD – alla 
spelas upp på DVD-spelaren. DVD+/-R är ett 
förkortat skrivsätt för en DVD-enhet som kan 
spela upp bägge av de vanliga inspelningsbara 
DVD-formaten. DVD+/-RW hanterar likaså 
även de bägge vanliga omskrivningsbara 
skivtyperna.

Funktioner för DVB-T (fria kanaler)

Funktioner för DVB-T-standard för fria digital-
TV-kanaler

DivX Certified
Med funktioner för DivX® kan du spela upp 
DivX-kodade videor och filmer från Internet, 
inklusive köpfilmer. DivX-medieformatet är en 
MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik 
som du kan använda till att spara stora filer 
som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor 
som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-
skivor eller USB-lagringsenheter och övriga 
minneskort för uppspelning på din DivX 
Certified® Philips-enhet.

USB-anslutning

Anslut helt enkelt den bärbara USB-enheten till 
USB-porten på den bärbara Philips-DVD-
spelaren och spela upp digital video, musik eller 
visa foton direkt. Nu kan du dela dina favoriter 
med familj och vänner.
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Bild/visning
• Diagonal skärmstorlek: 9 tum / 23 cm 
• Upplösning: 640 (B) x 220 (H) x 3 (RGB)
• Visa skärmtyp: LCD TFT

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD, SVCD, Video-CD, 

DVD-R/-RW, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
• Skivuppspelningslägen: Skivmeny, Snabbt bakåt, 

Snabbt framåt, OSD, Repetering, Blandad 
uppspelning, Zoom, Återuppta spelning från stopp

• System för videouppspelning: PAL, NTSC
• Komprimeringsformat: Divx, MPEG4

Ljuduppspelning
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R/RW, DVD+R DL, 

DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-RW
• Filsystem som stöds: ISO-9660, Jolliet

Anslutningar
• DC-in: 9 V, 1 A
• Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 1
• TV-anslutning: Antennuttag
• AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
• USB

Bekvämlighet
• Indikering vid batteriladdning
• Stöttålig

Mottagare/mottagning/sändning
• Digital-TV: DVB, markbunden *

Videoavkodning
• Mottagning/demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-

2 DVB-kompatibel, Nätverk: MFN/SFN, QPSK

Tillbehör
• AC/DC-adapter: DC 9 V, 1 A, 110-240 V, 50/

60 Hz
• kablar: 1 x AV-kabel
• Fjärrkontroll
• Bruksanvisning: Flera språk
• Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
• Tillbehör som medföljer: Antenn
• Fodral: Bilmonteringsfodral

Effekt
• Batterityp: Inbyggt batteri
• Batteriets livslängd: Upp till 5 timmar*

Yttre kartong
• Bruttovikt: 5,79 kg
• GTIN: 1 48 95185 60515 6
• Yttre kartong (L x B x H): 29,1 x 25 x 31 cm
• Nettovikt: 4,53 kg
• Antal konsumentförpackningar: 3
• Taravikt: 1,26 kg

Förpackningens mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

27,2 x 28,5 x 7,3 cm
• EAN: 48 95185 60515 9
• Bruttovikt: 1,8 kg
• Nettovikt: 1,51 kg
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningstyp: Dummy
• Taravikt: 0,29 kg
• Typ av hyllplacering: Dummy

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 

24,04 x 3,84 x 17,84 cm
• Vikt: 1 021 kg
•
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* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som 
tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 
laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.
* Batterlivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende 

på användningsförhållanden. Användaren kan optimera 
batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på 
minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på 
medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.

* DVB-T, kan endast användas i vissa länder
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