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

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

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, 
displej OSD, Opakovať, Náhodné prehrávanie, 
Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
• Formáty kompresie: Divx, MPEG4

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet

Zvuk
• Odstup signálu od šumu: >80 dB

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 12V
• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: Vstup DC 12 V, 110-240 V, 50/

60 Hz
• Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie 

AY5513
• Káble: 1 x AV káble
• Manuál používateľa: 8 jazykov

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 205 x 305 x 300 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 4
• Váha hlavnej lepenky: 4,29 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

278 x 190g x 68 mm
• Typ balenia: D-box
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

156 x 31 x 150 mm
• Hmotnosť produktu: 0,89 kg
•

Prenosný DVD prehrávač
  

Technické údaje

Dátum vydania  
2009-01-22

Verzia: 1.0.5

12 NC: 8670 000 47461
EAN: 87 12581 45060 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
PET10

Najdôlež

Prehráva
S podporou
vo formáte 
DivX® je z
MPEG4, kto
ako sú filmy
CD-R/RW, 
DivX® je m
prehrávačo
domáceho 

Hudba z 
MP3 je revo
je možné ve
násobne be
disk CD do

Zdieľajte
Prehrávateľ
zobrazovať
diskových fo
kompatibilit
1/12

itejšie f

nie DVD/
 formátu D
DivX® v p
aložený na 
rá vám um
, ukážky a 
pamäťové k
ožné prehr

ch, DVD rek
kina.

MP3-CD,
lučná techn
ľké digitáln
z radikálne
káže uchov

 Picture C
nosť viacer
 obrázky na
rmátov, čo
u a zážitok
DivX® a MPEG4
ivX® si môžete vychutnať videá 
ohodlí vašej obývačky. Formát 
technológii kompresie videa 
ožňuje ukladanie veľkých súborov, 
hudobné videoklipy na médiá ako 
arty a DVD-video. CD formátu 
ávať na niektorých DVD 
ordéroch a na systémoch 

 CD a CD-RW
ológia kompresie, pomocou ktorej 
e hudobné súbory zmenšiť až 10-
ho zníženia kvality zvuku. Jeden 
ať až 10 hodín hudby.

D (JPEG)
ých formátov umožňuje 
 cestách a prehrávať väčšinu 

 zabezpečuje maximálnu 
 z pozerania.
unkcie

http://www.philips.com

