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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

8,5 palec
• Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 250:1
• Efektívna viditeľná oblasť: 187,2 x 105,3
• Odstup pixelov: 0,13 (Š) x 0,45 (V)
• 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 

(výstup), >70 dB (reproduktor)

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, 

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

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, 
displej OSD, Opakovať, Náhodné prehrávanie, 
Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
• Formáty kompresie: MPEG4, Divx

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, 

WMA
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

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

Pripojiteľnosť
• Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
• vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• DC vstup: 9 V
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne 

slúchadlá x 2
• USB

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie
• Otrasuvzdorné

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: AY4129/00 (110-240 V, 50/60 

Hz)
• Káble: 1 x AV káble
• Súprava do auta: adaptér pre cigaretový 

zapaľovač, 12 v DC
• Diaľkové ovládanie: AY5507 tenké diaľkové 

ovládanie
• Manuál používateľa: 16 jazykov
• Inteligentné upevnenie do auta: 1 ks
• Puzdro: Ochranné puzdro

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 458 x 236 x 333 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Váha hlavnej lepenky: 7,28 kg
• Typ balenia: D-box
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

316 x 205 x 145 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

255 x 170 x 31 mm
• Hmotnosť produktu: 0,97 kg
•

Prenosný DVD prehrávač
  

Technické údaje

Dátum vydania  
2009-01-22

Verzia: 2.1.6

12 NC: 8670 000 27438
EAN: 87 12581 32742 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
PET83

Najdôlež

Prehráva
S podporou
vo formáte 
DivX® je z
MPEG4, kto
ako sú filmy
CD-R/RW, 
DivX® je m
prehrávačo
domáceho 

Obrazovk
Vychutnajte
otravné čier
majú bežne
nazývajú "ja
sa niekedy 
masovej pro
kvality spolo
prenosných
vyrábajú s n
DVD prehr
Zero Bright
obrazovky.

Inteligent
Ak si chcete
sebou z do
cestu? Jedin
bezpečnosť
uvoľnením 
keď sa nep
vziať so seb

USB prip
Jednoducho
portu na va
prehrávajte
môžete pod
rodinou a p
0/00

itejšie f

nie DVD/
 formátu D
DivX® v p
aložený na 
rá vám um
, ukážky a 
pamäťové k
ožné prehr

ch, DVD rek
kina.

a Zero B
 si obraz na
ne body na
 nedostatky
sné body".

považoval a
dukcie LCD
čnosti Phili

 DVD prehr
ulovou tole

ávače, ktoré
 Dot™, ma

né upevn
 vychutnáv

mu nevziať
ečný systém
 a jednoduc
uľahčí jedno
oužíva. Pren
ou a v aute

ojenie pr
 pripojte sv
šom prenos
 hudbu a fo
eliť o svoje
riateľmi.
DivX® a MPEG4
ivX® si môžete vychutnať videá 
ohodlí vašej obývačky. Formát 
technológii kompresie videa 
ožňuje ukladanie veľkých súborov, 
hudobné videoklipy na médiá ako 
arty a DVD-video. CD formátu 
ávať na niektorých DVD 
ordéroch a na systémoch 

right Dot™
jvyššej kvality, ktorý neobsahuje 
 LCD obrazovke. LCD displeje 
, ktoré sa v LCD priemysle 

 Obmedzený počet jasných bodov 
ko nevyhnutný vedľajší efekt 
. Vďaka prísnym postupom 

ps, ktoré sa používajú pri našich 
ávačoch, sa naše LCD displeje 
ranciou jasných bodov. Prenosné 
 sa dodávajú s garanciou Philips 
jú garantovanú optimálnu kvalitu 

enie do auta
ať zábavu na cestách, prečo si so 
 prenosný DVD prehrávač na 
 upevnenia do auta zaistí 
hé používanie. Rameno s rýchlym 
duché odstránenie prehrávača, 
osný DVD prehrávač si môžete 
 nechať len upevnenie.

e fotografie/hudbu
oje prenosné zariadenie k USB 
nom DVD prehrávači Philips a 
tografie priamo z USB. Teraz sa 
 obľúbené okamihy so svojou 
unkcie

http://www.philips.com

