
Užijte si na cestách filmy na discích DVD
Prostřednictvím 8" širokoúhlého displeje LCD

Mimořádně moderní a kompaktní přehrávač PET800 je dokonalý přenosný zábavný společník! 
Užijte si vaše oblíbené filmy na discích DVD a vychutnejte si hudbu při přehrávání disků ve formátu 
MP3-CD a CD – to vše na cestách! Sledujte filmy opravdu pohodlně díky širokoúhlému 
8palcovému barevnému displeji LCD.

Ponořte se do AV zábavy na cestě
• 8" TFT LCD pro pohodlný zážitek ze sledování
• Nabídka širokoúhlých režimů pro přizpůsobení tvaru obrazu
• Přehrává disky DVD, DVD+R a DVD+RW
• Přehrává CD-RW a MP3-CD

Elegantní, moderní a kompaktní design
• Elegantní kovově matná povrchová úprava
• Kompaktní a tenké provedení, které se hodí do každé místnosti

Maximální pohodlí
• Adaptér do auta a užitečný dálkový ovladač
• Vychutnejte si až 3 hodiny přehrávání s nabíjecí baterií*
• Sdílejte zábavu pomocí dvou konektorů pro sluchátka
Přenosný DVD přehrávač PET800
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Obraz/displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Typ LCD displeje: Antireflexní polarizátor
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 8 palec
• Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
• Jas: 400 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 250:1
• Oblast sledování: 176,4 mm x 99,2 mm
• Rozteč obrazových bodů: 0,1225 mm (š) x 0 424 

mm (v)
• Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS 

(vest. repr.)
• Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW 

RMS (sluchátka)
• Odstup signál/šum: >80 dB (sluch.), >62 dB 

(vestav. repr.)

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání disků: DVD, DVD+RW, 

DVD+R, Obrazové disky CD, Standard SVCD, 
Video CD

• Režimy přehrávání disků: Zobrazení údajů na 
obrazovce (OSD), Funkce A-B Repeat, Úhel, 
Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý 
posun vpřed, Funkce Opakovat, Náhodné 
přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený 
chod vpřed, Zvětšení

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: Systém Dolby Digital, MP3
• Média pro přehrávání disků: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Podporované systémy souborů: ISO-9660, Jolliet
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Možnosti připojení
• Zvukový výstup - analogový: Konektory cinch L/

P
• Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
• Výstup video - analogový: Video (3,5 mm 

konektor) 1x
• Konektor: Sluchátka 2 x 3,5 mm
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V

Pohodlí
• Odolnost proti otřesům: ano
• Indikace nabíjení baterií: Ano

Příslušenství
• Battery pack: DV 9 V, dobíjecí baterie Li-ion
• Síťový adaptér: ADPV18A (110 - 240 V, 50/

60 Hz)
• Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 

12 V DC
• Dálkové ovládání: RC800
• Kabely: 1x Audio kabel, 1x video kabel
• Uživatelský manuál: Angl., francouz., holand., 

španěl.
• Dodávané příslušenství: Cestovní pouzdro

Rozměry
• Master carton dimensions: 390 x 330 x 280 mm
• Hmotnost velkoobchodního balení: 4,8 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
• Packaging dimensions (W x H x D): 

390 x 250 x 150 mm
• Typ balení: D-box
• Product dimensions (W x H x D): 

220 x 29 x 155 mm
• Hmotnost výrobku: 0,9 kg
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" TFT LCD
ení k dispozici

irokoúhlé režimy pro filmy
ylepšete své zážitky ze sledování se širokoúhlými 
ežimy pro filmy, které umožňují výběr formátu 
brazovky z několika možností. Sledujte film 
působem, pro který byl vytvořen.

řehrává disky DVD, DVD+R a DVD+RW
ení k dispozici

řehrává CD-RW a MP3-CD

legantní kovově matná povrchová úprava
ení k dispozici

ompaktní a tenké provedení
ento způsob provedení zdůrazňuje tenký a kompaktní 
zhled, šetří místo a všude se vejde.

ivotnost baterie 3 hodiny pro filmy
ení k dispozici

daptér do auta a užitečný dál. ovladač
ení k dispozici

va konektory pro sluchátka
ení k dispozici

Životnost baterií se může lišit podle způsobu použití.
Přenosný DVD přehrávač PET800/00

Technické údaje Zvýraznění výrobku


