
 

Philips
Přenosný DVD přehrávač 
s obrazovkou Zero Bright 
Dot™

8,5" širokoúhlý displej LCD

PET830
Tenký přístroj se štěrbinovou DVD mechanikou
s elegantním držákem do auta a portem USB
Kouzlo filmů a hudby ožívá díky novému přenosnému DVD přehrávači Philips PET830 
s 8,5” displejem LCD. Technologie Zero Bright Dot™ navíc zajišťuje optimální kvalitu 
obrazovky. Dodává se s elegantním držákem do auta a konektorem USB.

Ponořte se do AV zábavy na cestě
• Přehrávání filmů ve formátech DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4
• Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Sdílejte soubory s obrázky JPEG s obrazovými disky CD

Optimalizované sledování kdekoli
• Obrazovka Zero Bright Dot™ pro optimální kvalitu obrazovky
• 8,5" barevný TFT LCD displej pro velmi kvalitní zobrazení
• Vychutnejte si sledování filmů v širokoúhlém formátu 16:9
• Vestavěné kvalitní stereofonní reproduktory

Dokonalé pohodlí
• Vychutnejte si až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii*
• Elegantní držák do auta pro snadné použití
• Připojení USB pro fotografie a přehrávání hudby ze zařízení USB
• Včetně ochranného pouzdra
 



 Přehrávání DVD, DivX a MPEG4

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete 
moci zobrazit videozáznamy kódované 
systémem DivX® v pohodlí svého obývacího 
pokoje. Formát médií DivX® je technologie 
pro kompresi videozáznamu založená na 
standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké 
soubory, například filmy, upoutávky a hudební 
videoklipy na médiích jako jsou disky CD-R/
RW, paměťové karty a disky DVD-video. 
Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX® lze 
přehrávat na některých DVD přehrávačích, 
DVD rekordérech a systémech domácího kina.

Obrazovka Zero Bright Dot™
Užijte si obraz v nejvyšší kvalitě bez 
nepříjemných vadných bodů na LCD 

obrazovce. LCD displeje mají často 
nedokonalosti, kterým se v oboru výroby LCD 
displejů říká vadné (nebo také „mrtvé“) body. 
Díky striktním postupům při kontrole kvality 
společnosti Philips, používaným při výrobě 
našich přenosných přehrávačů DVD, 
dokážeme vyrábět LCD displeje s nulovou 
tolerancí vadných bodů. Chcete-li zajistit 
optimální kvalitu obrazovky, vyberte si 
přenosné přehrávače DVD s displejem Philips 
Zero Bright Dot™.

Elegantní držák do auta

Co takhle vzít si s sebou z domova na cesty 
přenosný přehrávač DVD a užít si zábavu při 
cestování? Jedinečný systém držáku do auta 
zajišťuje snadnost použití a disponuje 

rychlosnímatelným raménkem, které 
napomáhá snadnému vyjmutí nepoužívaného 
přehrávače. Přenosný přehrávač DVD můžete 
mít u sebe, v autě zůstane pouze držák.

Připojení USB pro fotografie/hudbu

Jednoduše připojte přenosné zařízení do 
konektoru USB na přenosném DVD 
přehrávači Philips a přehrávejte přímo z USB 
nebo vyberte digitální hudbu či fotografie. Nyní 
se můžete podělit o své oblíbené zážitky 
s rodinou a přáteli.
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Obraz/displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 8,5 palec
• Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
• Jas: 200 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 250:1
• Oblast sledování: 187,2 x 105,3
• Rozteč obrazových bodů: 0,13 (š) x 0,45 (v)
• Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS 

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

RMS (sluchátko)
• Odstup signál/šum: >80 dB (linkový výstup), 

>76 dB (sluchátka), >70 dB (reproduktor)

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, 

Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-
CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD

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

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
• Kompresní formáty: MPEG4, DivX

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

CD, WMA-CD

• Podporované systémy souborů: ISO-9660, Jolliet
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
• Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s

Možnosti připojení
• Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
• AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1
• Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V
• Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 2×
• USB: Ano

Pohodlí
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Otřesuvzdorný: Ano

Příslušenství
• Síťový adaptér: AY4129/00 (110 – 240 V, 50/

60 Hz)
• Kabely: 1 x kabel AV
• Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 

12 V DC
• Dálkový ovladač: AY5507 tenké dálkové ovládání
• Uživatelský manuál: 16 jazyků
• Elegantní držák do auta: 1 ks
• Pouzdro: Ochranné pouzdro

Rozměry
• Rozměry master kartonu: 458 x 236 x 333 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
• Hmotnost velkoobchodního balení: 7,28 kg
• Typ balení: D-box
• Rozměry balení (Š x V x H): 316 x 205 x 145 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 255 x 170 x 31 mm
• Hmotnost výrobku: 0,97 kg
•
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