
 

 

Philips
Hordozható DVD-lejátszó 
Zero Bright Dot™ 
képernyővel

8,5"-es, széles képernyős LCD kijelző

PET831
Keskeny kialakítás DVD-nyílással

autóba szerelhető, SD-kártyanyílással
A filmek és a zene varázsa életre kel a tábla stílusú Philips PET831 hordozható DVD-
lejátszó 8,5”-es LCD-képernyőjén. A Zero Bright Dot™ technológia biztosítja az 
optimális képminőséget. SD-kártyanyílással és komponens videokimenettel rendelkezik.

Merüljön el az AV-szórakozásban menet közben
• DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• Kép-CD JPEG képfájljainak megosztásához
• SD/MMC memóriakártya-aljzat további multimédia-támogatáshoz

Bárhol optimalizált megtekintés
• Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
• 8,5"-es TFT színes LCD-kijelző a kiváló minőségű képekért
• Nézzen filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban!
• Beépített minőségi sztereó hangsugárzók

A tökéletes kényelemért
• Az akkumulátornak köszönhetően akár 4 órás lejátszást is lehetővé tesz*
• Autóba szerelhető, az egyszerű használatért
• Hordtáska mellékelve



 DVD, DivX és MPEG4 lejátszása
A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy 
kódolt videofelvételeket tekinthet meg 
nappalija kényelmében. A DivX® 
médiaformátum MPEG4 alapú videotömörítési 
technológia, amely nagy fájlméretű filmek, 
előzetesek és zenei videók tárolását teszi 
lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és 
DVD-videón. A DivX® CD lemezt lejátszhatja 
egyes DVD-lejátszókon, DVD-felvevőkön és 
házimozirendszereken.

SD/MMC memóriakártya aljzat
Videoklipek, fényképek és zene megtekintése 
és megosztása könnyen és gyorsan. A tökéletes 
kényelem érdekében a lejátszó SD/MMC 

memóriakártya-foglalattal rendelkezik. A 
memóriakártyát egyszerűen a lejátszó oldalán 
lévő nyílásba helyezve a kártyán tárolt 
multimédiafájlok elérhetővé válnak.

Zero Bright Dot™ képernyő
Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, 
melyek mentesek az LCD-képernyőkön 
megszokott, zavaró sötét, illetve világos 
pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában 
„fényes pontok”-nak nevezett apró 
tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos 
számú fényes pont előfordulását korábban a 
panel-tömeggyártás elkerülhetetlen 
velejárójának tekintették. A Philips a 
hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú 

minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és 
így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok 
tekintetében a zéró tolerancia elvét követik. 
Válasszon Philips Zero Bright Dot™ 
technológiájú hordozható DVD-lejátszót az 
optimális képminőség érdekében.

Autóba szerelhető
Ha szórakozni szeretne útközben, miért ne 
vinné magával hordozható DVD-lejátszóját 
otthonából az útra? Az egyedi autóba szerelési 
rendszer egyszerű használatot nyújt. A 
gyorskioldó kar segítségével egyszerűen 
eltávolíthatja a lejátszót, ha nem használja. A 
hordozható DVD-lejátszót magával is viheti, 
csak a tartószerevényt hagyva az autóban.
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Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• LCD-panel típusa: Csillogásvédő polarizátor
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 8,5 hüvelyk
• Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
• Fényesség: 200 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 250:1
• Tényleges látóterület: 187,2 x 105,3
• Képponttávolság: 0,13 (sz) x 0,45 (m)
• Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang
• Kimeneti teljesítmény: >250 mW RMS (beépített 

hangszórók)
• Kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS 

(fülhallgató)
• Jel-zaj arány: > 80 dB (vonali kimenet), > 76 dB 

(fülhallgató), > 70 dB (hangszóró)

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, 

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

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, Lemez 
menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, OSD, 
Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú 
visszatekerés, Lassítás előre, Nagyítás

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
• Tömörítési formátumok: MPEG4, Divx

Hanglejátszás
• Tömörített formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság
• AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• Egyenáram bemenet: 9 V
• fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató
• Egyéb csatlakozások: Vált. soros komponens 

videokimenet
• SD/MMC memóriakártya aljzat: SD kártyahely

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény: Van
• Ütésbiztos: Van

Tartozékok
• Váltakozó áram/egyenáram adapter: AY4129/00 

(110-240 V, 50/60 Hz)
• Kábelek: 1 AV-kábel, 1 komponenskábel
• Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
• Távvezérlő: AY5507 vékony távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
• Intelligens autóba-szerelhetőség: 1 db
• Hordtáska: Védőtáska

Tápkapcsoló
• Akku típusa: Beépített akkumulátor

Méretek
• Fődoboz mérete: 458 x 236 x 333 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Fő kartondoboz súlya: 7,28 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

316 x 205 x 145 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

255 x 170 x 31 mm
• Termék tömege: 0,97 kg
•
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