Philips
DVD player portabil

PET836

Set plat cu slot DVD
cu receiver TV digital integrat
Magia filmelor şi a muzicii capătă viaţă în playerul Philips PET836 stil tabletă, cu ecran LCD
de 8,5”. Bucuraţi-vă de programe TV digitale gratuite cu ajutorul receiverului TV digital
integrat. Este prevăzut cu sistem de montare Smart Car Mount şi conector USB.
Pătrundeţi în lumea divertismentului AV mobil
• Redare DVD, DVD+/-R și DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
• Redare MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Partajaţi imagini JPEG cu Picture CD
Încercaţi fenomenul televiziunii digitale interactive
• Suport DVB-T pentru posturile TV și radio digitale gratuite
• Ghid electronic de programe (EPG) pentru 7 zile
• Suport pentru funcţiile de Teletext și subtitrarea directe
Pentru confort maxim
• Până la 3 ore de redare cu bateria încorporată*
• Suport auto inteligent pentru utilizare ușoară
• Conexiune USB pentru redarea fotografiilor și muzicii de pe dispozitivele USB
• Husă de protecţie inclusă
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Repere
Redare DVD, DivX și MPEG4
Cu această funcţionalitate puteţi savura filme
codate cu algoritmul DivX® în confortul
camerei de zi. Formatul media DivX® este o
tehnologie de compresie video bazată pe
MPEG4, care vă permite să salvaţi fișiere video
de dimensiuni mari (filme, trailere de filme și
videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi,
cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și
DVD-video. CD-urile în format DivX® pot fi
redate pe anumite DVD playere, DVD
recordere și sisteme Home Theater.

7

DAYS
EPG

Suport DVB-T
Extindeţi-vă experienţa de divertisment și
bucuraţi-vă de programele posturilor digitale gratuit. Cu DVB-T (Digital Video Broadcasting
- Terrestrial), puteţi recepţiona posturi TV și
radio digitale gratuite din Europa. Semnalul
este păstrat digital fără a fi trecut prin etape
analogice, pentru păstrarea celei mai bune
calităţi.
Suport auto inteligent
Pentru a vă bucura de divertisment în timpul
deplasărilor, de ce să nu vă luaţi cu dvs. DVD
playerul portabil de acasă? Un sistem unic de

montare în mașină asigură utilizarea ușoară,
folosind un braţ de fixare și eliberare rapidă
care facilitează extragerea când playerul nu
este utilizat. Vă puteţi lua DVD playerul cu dvs.,
lăsând în mașină numai suportul.
Conexiune USB pentru fotografii/
muzică
Conectaţi echipamentul portabil la conectorul
USB al DVD playerului portabil și redaţi direct
prin portul USB sau selectaţi melodiile sau
imaginile în format digital. Acum puteţi
împărtăși momentele plăcute cu familia și
prietenii.
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Specificaţii
Imagine/Ecran
•
•
•
•
•
•

Tip ecran: LCD TFT
Dimensiune diagonală ecran (inch): 8,5 inch
Rezoluţie: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RGB)
Raport contrast (uzual): 250:1
Timp de răspuns (uzual): 30 ms
tip ecran LCD: Polarizor antireflexie

Sunet

• Putere de ieșire: 250 mW RMS(difuzoare
încorporate)
• Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
• Coeficient semnal/zgomot: >76 dB (ieșire), >62 dB
(boxe integrate)

Redare video

• Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video
CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW,
WMA, DVD+R/+RW, CD
• Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Meniu
disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă
înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie, Derulare
lentă înapoi, Derulare lentă înainte, Zoom
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
• Formate de comprimare: MPEG4, Divx

Redare audio
•
•
•
•

Format compresie: Dolby Digital, MP3, WMA
Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
Rată de biţi WMA: 32 - 192 kbps
Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD,
WMA-CD
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet

Conectivitate

• conexiune TV: Antenă
• Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
• Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

•
•
•
•

Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
USB
Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
Intrare CC: 9 V

Comoditate

• Indicator încărcare baterie
• Rezistent la șocuri

Tuner/Recepţie/Transmisie
• DVB: DVB terestru *

Decodare video

• Raport lungime/lăţime: 16:9, 4:3
• Recepţie - Demodulare: COFDM 2K/8K,
Compatibil MPEG-2 DVB, Reţea: MFN/SFN, QPSK

Accesorii

• Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V; 100-240 V, 50/60
Hz
• Cabluri: 1 x cablu AV
• Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
• Telecomandă: Telecomandă subţire AY5506
• Manual de utilizare: Mai multe limbi
• Suport auto inteligent: 1 bucată
• Husă: Husă de protecţie
• Accesorii incluse: Antenă aeriană

Dimensiuni

• Dimensiuni produs (L x Î x A):
256 x 170 x 34,5 mm
• Greutate produs: 1,1 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
298 x 295 x 63 mm
• Cantitate bax: 3
• Dimensiuni Master carton: 305 x 308 x 200 mm
• Greutate bax: 5,9 kg
• Tip ambalaj: D-box
•
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* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale
DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licenţă.
* Windows Media și sigla Windows sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte
ţări.
* Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de utilizare și setări.

