Philips
DVD player portabil

LCD digital 23 cm/9"
Timp de redare 6 h

PD9060

Calitate superioară a imaginii
cu LCD cu densitate ridicată (800x480) a pixelilor
Bucuraţi-vă de filme şi multe altele în mişcare cu playerul DVD portabil Philips PD9060.
Ecranul LCD digital color de 9"/23cm aduce imaginile la viaţă. Afişaţi şi partajaţi fotografiile
digitale cu uşurinţă. Uşor şi compact, cu până la 6 ore de redare.
Redaţi filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor
• Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
• Certificat DivX pentru redare video DivX standard
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii
Afișare simplă a fotografiilor digitale
• Afișaj LCD de 22,9 cm (9") de înaltă densitate (800x480 pixeli)
• Ecran pivotant 180 de grade pentru o mai mare flexibilitate la vizionare
• Afișaţi fotografii și prezentări de diapozitive cu fotografii
• Vizualizaţi fotografii direct de pe carduri de memorie, DVD-uri și CD-uri
Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.
• Bucuraţi-vă de redare non-stop până la 6 ore*
• Slot pentru card SD/SDHC pentru redare de muzică, fotografii și clipuri video
• Luminozitatea este ajustată automat, în funcţie de luminozitatea ambientală
• Suport auto inteligent pentru utilizare ușoară
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Repere
memorie sau dispozitivul de stocare USB în
player și fotografiile dvs. digitale vor fi redate
direct pe dispozitiv. Acum puteţi retrăi
momentele preferate cu familia li prietenii
oricând doriţi!

Ecran pivotant 180 de grade

Redare până la 6 ore de filme

Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

Ecranul pivotează la 180? pentru a vă oferi
unghiul optim pentru vizionarea filmelor și a
fotografiilor. Rotiţi ecranul sau reglaţi-l în sus și
în jos pentru a elimina distorsiunile și a obţine
cel mai bun unghi de vizionare.
Afișaj LCD HD de 22,9 cm (9")

Ecranul LCD de înaltă rezoluţie (800 x 480
pixeli) dă viaţă imaginilor, afișând fotografiile
dvs. preţioase, filmele și muzica preferată cu
aceleași detalii bogate și culori vibrante din
lumea reală, precum fotografiile tipărite la
calitate ridicată.

Tehnologia de compresie audio permite
reducerea dimensiunii fișierelor mari digitale
de muzică de până la 10 ori, fără o scădere
simţitoare a calităţii audio. MP3 sau WMA sunt
două din formatele de compresie care vă
permit să vă bucuraţi de universul muzicii
digitale pe playerul Philips. Descărcaţi melodii
MP3 sau WMA de pe site-uri de muzică
autorizate de pe Internet sau creaţi singuri
fișiere de muzică MP3 sau WMA prin conversia
CD-urilor audio, pe care apoi să le transferaţi
pe player.
Suport auto inteligent

Afișarea fotografiilor

Datorită capacităţii complete de transfer al
fișierelor, vă puteţi bucura cu ușurinţă de
confortul și distracţia afișării fotografiilor
digitale în format de prezentare diapozitive.
Pur și simplu introduceţi discul, cardul de

Smart
Bright

Pentru a vă bucura de divertisment în timpul
deplasărilor, de ce să nu vă luaţi cu dvs. DVD
playerul portabil de acasă? Un sistem unic de
montare în mașină asigură utilizarea ușoară,
folosind un braţ de fixare și eliberare rapidă
care facilitează extragerea când playerul nu
este utilizat. Vă puteţi lua DVD playerul cu dvs.,
lăsând în mașină numai suportul.

Power
Resume

Acest player Philips este livrat cu o baterie
reîncărcabilă compactă integrată pentru
funcţionare extinsă. Până la 6 ore de redare
continuă de filme, fotografii și muzică pot fi
obţinute cu o singură încărcare. Doar conectaţi
cablul de alimentare pentru a reîncărca
playerul - este atât de simplu.
Certificat DivX
Cu suport DivX®, vă puteţi bucura de clipuri
video și de filme codate DivX de pe Internet,
inclusiv de filme achiziţionate de la Hollywood.
Formatul media DivX reprezintă o tehnologie
de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă
permite să salvaţi fișiere mari precum filme,
trailere și clipuri video muzicale pe suporturi
media precum CD-R/RW și discuri
înregistrabile DVD, unităţi de stocare USB și
alte carduri de memorie pentru redare pe
dispozitivul dvs. Philips DivX Certified®.
SmartBright
SmartBright este o caracteristică inovatoare
implementată de Philips, care implică un senzor
incorporat pentru ajustarea setărilor de
afișare. Astfel, veţi beneficia de o experienţă de
vizionare perfectă, un consum de energie
redus și o durată de viaţă prelungită a
monitorului, eliminând totodată oboseala
ochilor rezultată din contrastul între ecranul
luminos și camera întunecată, sau ecranul prea
întunecat și camera luminoasă. Toate acestea,
fără a vă mai deranja să reglaţi manual
luminozitatea ecranului, atunci când condiţiile
de iluminare din cameră se modifică.

PD9060/12

DVD player portabil

LCD digital 23 cm/9" Timp de redare 6 h

Specificaţii
Imagine/Ecran
•
•
•
•

Dimensiune diagonală ecran: 9 inch / 23 cm
Rezoluţie: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RGB)
Tip ecran: LCD TFT
tip ecran LCD: Polarizor antireflexie

Sunet

• Putere de ieșire: 600 mW RMS (difuzoare
integrate)
• Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (căști)
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB
(boxe interne)

Redare video

• Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video
CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW,
DVD+R/+RW, CD, WMA
• Moduri redare disc: Repetare A-B, Unghi, Meniu
disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă
înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Zoom,
Reluare redare de la oprire
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
• Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio
•
•
•
•

Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
Rată de biţi WMA: 32 - 192 kbps
Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R,
WMA-CD
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet

Conectivitate
•
•
•
•

Intrare CC: 9 V, 1,5 A
Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
Slot pentru card SD/MMC: Slot pentru card SD/
SDHC

Confort

• Indicator încărcare baterie
• Rezistent la șocuri

Accesorii

• Adaptor CA/CC: CC 9 V, 1,5 A, 110-240 v, 50/60
Hz
• Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
• Telecomandă: Telecomandă subţire AY5509
• Cabluri: 1 x cablu AV
• Manual de utilizare: Multilingv
• Suport auto inteligent

Alimentare

• Tip de baterie: Baterie încorporată
• Durata de utilizare a bateriei: Până la 6 ore*

Dimensiuni

•
•
•
•

Dimensiuni Master carton: 225 x 295 x 280 mm
Cantitate bax: 3
Greutate bax: 5,9 kg
Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
272 x 285 x 70 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 238 x 32 x 175 mm
• Greutate produs: 1,2 kg
• Tip ambalaj: D-box
•
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* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale
DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licenţă.
* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte
ţări.
* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și,
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.
* Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de utilizare și setări.
* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcţie
de starea aplicaţiei. Pentru a optimiza durata de viaţă a bateriei,
utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a
ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate),
să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la
temperatura camerei.

