
 

 

Philips
DVD player portabil

PET1030
Ecran pivotant, vizionare flexibilă

cu afişaj LCD de 10,2”, rezoluţie ridicată
Savuraţi filmele pe DVD playerul dvs. portabil Philips PET1030 cu afişaj LCD de 10,2” şi un ecran 
pivotant la 180 de grade. În plus, împărtăşiţi filmele preferate prietenilor voştri, mulţumită slotului 
pentru card de memorie şi conectorului USB 2.0. Este însoţit de o geantă de călătorie.

Pătrundeţi în lumea divertismentului AV mobil
• Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Partajaţi imagini JPEG cu Picture CD

Vizionare perfectă pretutindeni
• Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii
• Ecran TFT LCD de 10,2" cu rezoluţie înaltă pentru o vizionare excelentă
• Savuraţi filme în format panoramic 16:9
• Difuzor stereo de calitate încorporat

Pentru confort maxim
• Ecran pivotant 180 de grade pentru o mai mare flexibilitate la vizionare
• Până la 4 ore de redare cu bateria* reîncărcabilă
• Conector USB 2.0 și slot pentru card de memorie SD
• Geantă de călătorie inclusă



 Redare DVD/DivX® și MPEG4
Cu această funcţionalitate puteţi savura filme 
codate cu algoritmul DivX® în confortul 
camerei de zi. Formatul media DivX® este o 
tehnologie de compresie video bazată pe 
MPEG4, care vă permite să salvaţi fișiere video 
de dimensiuni mari (filme, trailere de filme și 
videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, 
cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și 
DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi 
redate pe anumite DVD playere, DVD 
recordere și sisteme Home Theater.

Ecran Zero Bright Dot™
Savuraţi imagini de calitate superioară fără pete 
albe supărătoare pe ecranul LCD. Acesta 
afișează, de obicei, imperfecţiuni denumite de 
specialiști 'puncte luminoase'. Un anumit 
număr de puncte luminoase erau considerate 
un efect secundar inevitabil al producţiei în 
masă a ecranelor LCD. Graţie procedurilor 
stricte de control al calităţii de la Philips 
utilizate pentru DVD playerele portabile, 
ecranele noastre LCD sunt produse cu 
toleranţă zero pentru punctele luminoase. 
Aceste DVD playere portabile deosebite 
dispun de politica Zero Bright Dot™ de la 

Philips pentru a garanta calitatea optimă a 
ecranului.

USB 2.0 și slot pentru card SD
Bucuraţi-vă de viteza ridicată și de avantajele 
accesului la capacităţi mai mari pentru 
transferul fotografiilor, al materialelor video și 
al fișierelor MP3 muzicale folosind interfaţa 
USB 2.0. De asemenea, aveţi la dispoziţie 
capacităţi mai mari pentru a stoca fotografii, 
materiale video și fișiere MP3 muzicale pe DVD 
playerul dvs. portabil, prin introducerea unui 
card SD în slotul pentru card SD încorporat.
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Imagine/Ecran
• Tip ecran: LCD TFT
• tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 10.2 inch
• Rezoluţie: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RGB)
• Luminozitate: 200 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 250:1
• Zonă vizualizare efectivă: 222,0 X 133,2 mm
• Pixel pitch: 0,1905 (l) x 0,1905 (H) mm
• Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet
• Putere de ieșire: 250 mW RMS(difuzoare 

încorporate)
• Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (ieșire linie), 

>76 dB (cască), >62 dB (difuzoare integrate)

Redare video
• Medii de redare: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-
CD, WMA, Picture CD

• Moduri redare disc: OSD, repetare A-B, Unghi, 
Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă 
înainte, Repetare, Redare aleatorie, Derulare lentă 
înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom

• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
• Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
• Medii de redare: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, 

WMA-CD
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet

• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
• Rată de biţi WMA: 32 - 192 kbps

Conectivitate
• Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
• Intrare CC: 9~12 V
• Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
• Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
• Jack pentru căști: Căști stereo 3,5 mm
• Alte conexiuni: Ieșire S-Video

Comoditate
• Rezistent la șocuri
• Indicator încărcare baterie

Accesorii
• Adaptor CA/CC: Intrare CC 9~12 V; 110-240 V, 

50/60 Hz
• Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
• Telecomandă: Telecomandă subţire AY5507
• Cabluri: Cablu A/V x1, cablu S-video x1
• Manual de utilizare: 16 limbi
• Accesorii incluse: Cablu S-video, Husă de călătorie

Dimensiuni
• Dimensiuni Master carton: 450 x 307 x 361 mm
• Cantitate bax: 3
• Greutate bax: 9,7 kg
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

336 x 282 x 145 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 270 x 32 x 188 mm
• Greutate produs: 1,3 kg
•
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