
Απολαύστε ταινίες DVD όπου κι αν 
βρίσκεστε
Με την οθόνη LCD widescreen 8"

Ιδιαίτερα κοµψό και συµπαγές, το PET800 είναι η καλύτερη συντροφιά για φορητή διασκέδαση! 
Απολαύστε τις αγαπηµένες σας ταινίες DVD, τα MP3-CD και τη µουσική από CD – όπου κι αν 
βρίσκεστε! Παρακολουθήστε ταινίες µε άνεση µε την έγχρωµη οθόνη LCD widescreen 8 ιντσών.

Βυθιστείτε στην οπτικοακουστική ψυχαγωγία ενώ µετακινήστε
• Οθόνη LCD TFT 8" για άνετη οπτική εµπειρία
• Πλήθος λειτουργιών widescreen για την προσαρµογή του σχήµατος της εικόνας
• Αναπαραγωγή δίσκων DVD, DVD+R και DVD+RW
• Αναπαραγωγή δίσκων CD-RW και MP3-CD

Κοµψή και συµπαγής σχεδίαση
• Κοµψό φινίρισµα µεταλλικού χρώµατος
• Κοµψός σχεδιασµός που χωρά σε κάθε δωµάτιο

Ασύγκριτη άνεση
• Προσαρµογέας αυτοκινήτου και εύχρηστο τηλεχειριστήριο
• Απολαύστε µέχρι και 3 ώρες αναπαραγωγής µε την επαναφορτιζόµενη µπαταρία*
• Μοιραστείτε τη διασκέδαση µε διπλές υποδοχές ακουστικών
Φορητό DVD Player PET800
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Εικόνα/Οθόνη
• Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
• Τύπος οθόνης υγρών κρυστάλλων: 

Αντιθαµβωτικός πολωτής
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 8 ίντσα
• Ανάλυση: 480(w)x234(H)x3(RGB)
• Φωτεινότητα: 400 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
• Ενεργή περιοχή προβολής: 176,4X99,2 χιλ.
• Βήµα εικονοστοιχείων: 0,1225(w)x0.424(H) χιλ.
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Ήχος
• Ισχύς εξόδου: 250mW RMS(ενσωµατωµένα 

ηχεία)
• Ισχύς εξόδου (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: 

>80dB(ακουστικά), >62dB(ενσωµ. ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής δίσκων: DVD, DVD+RW, 

DVD+R, Εικόνα CD, SVCD, Βίντεο CD
• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: OSD, 

Επανάληψη A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη 
κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εµπρός, 
Επανάληψη, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση 
πίσω, Αργή κίνηση εµπρός, Ζουµ

• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 
PAL

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: Dolby Digital, MP3
• Μέσα αναπαραγωγής δίσκων: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Υποστηριζόµενα συστήµατα αρχείων: ISO-9660, 

Jolliet
• Ρυθµός bits MP3: 32 - 320 kbps

Συνδεσιµότητα
• Έξοδος ήχου - Αναλογική: Αριστερό/δεξί (L/R) 

cinch
• Έξοδος ήχου - Ψηφιακή: Οµοαξονικό (cinch)
• Έξοδος εικόνας - Αναλογική: 1 είσοδος εικόνας 

(υποδοχή 3,5 χιλ.)
• Σύνδεση: 2 ακουστικά 3,5 χιλ.
• Είσοδος DC: 9V

Ευκολία
• Ανθεκτικό στα χτυπήµατα: ναι
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας

Αξεσουάρ
• Σετ µπαταριών: DV 9V, επαναφορτ. µπαταρίες 

Li-ion
• Τροφοδοτικό AC/DC: ADPV18A(110-240v, 50/

60Hz)
• Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας 

αυτοκινήτου, 12vDC
• Τηλεχειριστήριο: RC800
• Καλώδια: 1 καλώδιο ήχου, 1 καλώδιο εικόνας
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Αγγλικά, Γαλλικά, 

Ολλανδικά, Ισπανικά
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Θήκη ταξιδιού

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

390 x 330 x 280 χιλ.
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,8 κ.
• Ποσότητα κύριας συσκευασίας: 2
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

390 x 250 x 150 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

220 x 2" x 155 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,9 κ.
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θόνη υγρών κρυστάλλων TFT 8"

ειτουργίες ταινιών widescreen
ελτιώστε την οπτική σας εµπειρία µε λειτουργίες 
αινιών widescreen, οι οποίες σας επιτρέπουν να 
ιαλέξετε το φορµά της οθόνης. Προβάλλετε την ταινία 
πως ακριβώς πρέπει.

ναπαραγωγή DVD, DVD+R και DVD+RW

ναπαραγωγή δίσκων CD-RW και MP3-CD

οµψό φινίρισµα µεταλλικού χρώµατος

ικρή και λεπτή σχεδίαση
άρη σε αυτόν το σχεδιασµό, εξοικονοµείται χώρος, η 
υσκευή δείχνει ακόµα πιο λεπτή και κοµψή και µπορεί 
α χωρέσει παντού.

 ώρες διάρκεια µπαταρίας για ταινίες

ροσαρµογέας αυτοκινήτου & εύχρηστο RC

ιπλές υποδοχές ακουστικών

Η διάρκεια ζωής της µπαταρίας ποικίλλει ανάλογα µε τη χρήση.
Φορητό DVD Player PET800/00

Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος


