
 

 

Philips
Prenosný DVD prehrávač s 
obrazovkou Zero Bright 
Dot™

Širokouhlý displej LCD 10,2" (26 cm)

PET1031
Otočná obrazovka, flexibilné zobrazenie

Prehrávanie až 5 hodín
Vychutnajte si filmy na prenosnom DVD prehrávači Philips PET1031 s 10,2” LCD obrazovkou 
otočnou o 180-stupňov. Okrem toho zdieľajte svoje obľúbené videozážitky s priateľmi vďaka 
priečinku na pamäťovú kartu SD a konektoru USB 2.0. Dodáva sa s cestovným puzdrom.

Ponorte sa do AV zábavy
• Prehrávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
• DivX® Ultra na zdokonalené prehrávanie mediálnych súborov DivX®
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Zdieľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD

Perfektné sledovanie kdekoľvek
• Obrazovka Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky
• 10,2-palcová LCD TFT obrazovka s vysokým rozlíšením pre skvelé pozeranie
• Vychutnajte si filmy v širokouhlom formáte 16:9
• Vstavané kvalitné stereo reproduktory

Pre maximálne pohodlie
• Vychutnajte si až 5 hodín nepretržitého non-stop prehrávania*
• Otočná obrazovka o 180-stupňov pre zdokonalenú flexibilitu z pozerania
• Konektor USB 2.0 a priečinok pre pamäťovú kartu SD
• Súčasťou balenia je cestovné puzdro



 Prehráva DVD, DivX a MPEG4
S podporou formátu DivX® si môžete 
vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí 
vašej obývačky. Formát DivX® je založený na 
technológii kompresie videa MPEG4, ktorá 
vám umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako 
sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá 
ako CD-R/RW, pamäťové karty a DVD-video. 
CD formátu DivX® je možné prehrávať na 
niektorých DVD prehrávačoch, DVD 
rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

Zdieľajte Picture CD (JPEG)
Prehrávateľnosť viacerých formátov umožňuje 
zobrazovať obrázky na cestách a prehrávať 

väčšinu diskových formátov, čo zabezpečuje 
maximálnu kompatibilitu a zážitok z pozerania.

Obrazovka Zero Bright Dot™
Vychutnajte si obraz najvyššej kvality, ktorý 
neobsahuje otravné čierne body na LCD 
obrazovke. LCD displeje majú bežne 
nedostatky, ktoré sa v LCD priemysle nazývajú 
"jasné body". Obmedzený počet jasných bodov 
sa niekedy považoval ako nevyhnutný vedľajší 
efekt masovej produkcie LCD. Vďaka prísnym 
postupom kvality spoločnosti Philips, ktoré sa 
používajú pri našich prenosných DVD 
prehrávačoch, sa naše LCD displeje vyrábajú s 
nulovou toleranciou jasných bodov. Prenosné 

DVD prehrávače, ktoré sa dodávajú s 
garanciou Philips Zero Bright Dot™, majú 
garantovanú optimálnu kvalitu obrazovky.

USB 2.0 a priečinok pre kartu SD
Vychutnajte si vysokú rýchlosť a pohodlie 
prístupu k väčšej kapacite na prenášanie 
fotografií, videí a hudobných súborov vo 
formáte MP3 pomocou rozhrania USB 2.0. 
Tiež môžete získať prístup k väčšej kapacite na 
ukladanie fotografií, videí a hudobných súborov 
vo formáte MP3 na prenosnom DVD 
prehrávači tak, že do vstavaného priečinka na 
kartu SD vložíte kartu SD.
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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

10,2 palec
• Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 250:1
• Efektívna viditeľná oblasť: 222,0 x 133,2 mm
• Odstup pixelov: 0,1905 (Š) x 0,1905 (V) mm
• Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk
• Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB 

(slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-

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

• Režimy prehrávania disku: displej OSD, A-B 
opakovane, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, 
Rýchlo dopredu, 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, WMA
• Prehrávané médiá: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, 

WMA-CD
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 9~12 V

• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá 

x 2
• Zásuvka karty SD/MMC: Zásuvka na karty SD
• USB
• Iné pripojenia: Výstup komponentového videa, 

Výstup S-video

Vybavenie a vlastnosti
• Otrasuvzdorné
• Indikácia nabíjania batérie

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: Vstup DC-in 9~12 V; 110-240 V, 

50/60 Hz
• Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapaľovač, 

12 v DC
• Diaľkové ovládanie: AY5507 tenké diaľkové 

ovládanie
• Káble: A/V kábel x1, S-video kábel x1, 

komponentný kábel x1
• Manuál používateľa: 16 jazykov
• Zahrnuté príslušenstvo: Kábel S-Video, 

Komponentný videokábel, Cestovné puzdro

Príkon
• Životnosť batérie: Až do 5 hodín
• Typ batérie: Vstavaná batéria

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 355 x 308 x 460 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Váha hlavnej lepenky: 9,0 kg
• Typ balenia: D-box
• Rozmery balenia (Š x V x H): 336 x 282 x 145 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

270 x 32 x 188 mm
• Hmotnosť produktu: 1.3 kg
•
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