
eitor de DVD portátil 
L
para 
Sente-se, de

preferidos e

fotografias e

Mergu
• Repr
• Repr
• Part

Fácil d
• Tão 
• Ligu
• Func
todos
scontraia-se e veja filmes no Philips PET101. Desfrute dos seus filmes 

m DVD, DivX®, MPEG, de música em MP3-CD e CD ou admire as suas 

m formato JPEG.

lhe no melhor entretenimento AV
oduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
oduz música de CD MP3, CD e CD-RW

ilhe ficheiros de imagem JPEG com CDs de Imagens

e utilizar
pequeno como um leitor de CD portátil
e ao sistema estéreo e TV através dos cabos A/V
ionamento simples e fácil
 

Philips
Leitor de DVD portátil

PET101

PICTURE



 

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: DVD, CD de Imagens, 

SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/
CD-RW, DVD+R/+RW, CD

• Modos de Reprodução de Discos: Repetição A-B, 
Ângulo, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, 
Avanço Rápido, OSD, Repetir, Reprodução 
Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço Lento, 
Zoom

• Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
• Formatos de compressão: Divx, MPEG4

Reprodução Áudio
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
• Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps
• Suporte de Reprodução: CD, CD-RW, MP3-CD, 

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

Som
• Relação sinal/ruído: >80dB

Conectividade
• Entrada CC: 12 V
• Saída AV: Composto (CVBS) x1

Acessórios
• Transformador CA/CC: Entrada CC 12 V, 110 - 

240 V, 50 / 60 Hz
• Telecomando: AY5513 telecomando fino
• Cabos: 1 x cabos AV
• Manual do Utilizador: 8 idiomas

Dimensões
• Dimensões do cartão principal: 

205 x 305 x 300 mm
• Quantidade de caixas principais: 4
• Peso da caixa principal: 4,29 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 278 x 190 

g x 68 mm
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (L x A x P): 

156 x 31 x 150 mm
• Peso do produto: 0,89 kg
•
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