
 

 

Philips
Prenosný DVD prehrávač

PET836
Tenká súprava s priečinkom na DVD

so vstavaným prijímačom digitálnej TV
Kúzlo filmov a hudby ožíva na modeli Philips PET836 typu tablet s 8,5” displejom LCD. 
Pomocou vstavaného prijímača digitálnej TV si vychutnajte voľne šírené digitálne TV 
programy. Dodáva sa s inteligentným držiakom do vozidla a konektorom USB.

Ponorte sa do AV zábavy
• Prehrávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
• Zdieľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD

Zažite fenomén interaktívneho digitálneho TV
• Podpora DVB-T pre voľne vysielané digitálne TV a rádiové kanály
• 7-dňový elektronický sprievodca programom (EPG)
• Podpora funkcie priameho teletextu a titulkov

Pre maximálne pohodlie
• Užívajte si až 3 hodiny prehrávania so vstavanou batériou*
• Inteligentné upevnenie do auta pre jednoduché používanie
• USB pripojenie pre prehrávanie fotografií a hudby z USB zariadení
• Pribalené ochranné puzdro



 Prehráva DVD, DivX a MPEG4
S podporou formátu DivX® si môžete 
vychutnať videá vo formáte DivX® v pohodlí 
vašej obývačky. Formát DivX® je založený na 
technológii kompresie videa MPEG4, ktorá 
vám umožňuje ukladanie veľkých súborov, ako 
sú filmy, ukážky a hudobné videoklipy na médiá 
ako CD-R/RW, pamäťové karty a DVD-video. 
CD formátu DivX® je možné prehrávať na 
niektorých DVD prehrávačoch, DVD 
rekordéroch a na systémoch domáceho kina.

Podpora DVB-T
Rozšírte svoje zážitky v oblasti zábavy a 
vychutnajte si programy na digitálnych 

kanáloch - zadarmo. Vďaka DVB-T (Pozemné 
digitálne televízne vysielanie), môžete v Európe 
prijímať bezplatné TV a rádiové programy v 
digitálnej kvalite. Signál je uchovávaný v 
digitálnej kvalite bez akýchkoľvek analógových 
medzivstupov, aby sa uchovala tá najvyššia 
kvalita.

Inteligentné upevnenie do auta
Ak si chcete vychutnávať zábavu na cestách, 
prečo si so sebou z domu nevziať prenosný 
DVD prehrávač na cestu? Jedinečný systém 
upevnenia do auta zaistí bezpečnosť a 
jednoduché používanie s rýchlo uvoľniteľným 
ramenom, ktoré umožňuje jednoducho 

odstrániť prehrávač, keď sa nepoužíva. 
Prenosný DVD prehrávač si môžete vziať so 
sebou a v aute nechať len upevnenie.

USB pripojenie pre fotografie/hudbu
Jednoducho pripojte svoje prenosné zariadenie 
k USB portu na vašom prenosnom DVD 
prehrávači Philips a prehrávajte hudbu a 
fotografie priamo z USB. Teraz sa môžete 
podeliť o svoje obľúbené okamihy so svojou 
rodinou a priateľmi.
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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

8,5 palec
• Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
• Pomer kontrastu (typický): 250:1
• Čas odozvy (typický): 30 ms
• Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku

Zvuk
• Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: >76 dB (výstup), >62 dB 

(vstavané reproduktory)

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
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

WMA-CD
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet

Pripojiteľnosť
• TV pripojenie: Anténa
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá 

x 2
• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

• vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• USB
• Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
• DC vstup: 9 V

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie
• Otrasuvzdorné

Tuner/Príjem/Vysielanie
• DVB: Pozemné vysielanie DVB *

Dekódovanie videa
• Pomer strán: 16:9, 4:3
• Príjem - demodulácia: COFDM 2K/8K, MPEG-2 

DVB kompatibilné, Sieť: MFN/SFN, QPSK

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: 9 V vstup jednosmerného prúdu; 

100-240 V, 50/60 Hz
• Káble: 1 x AV káble
• Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapaľovač, 

12 v DC
• Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie 

AY5506
• Manuál používateľa: Viacero jazykov
• Inteligentné upevnenie do auta: 1 ks
• Puzdro: Ochranné puzdro
• Zahrnuté príslušenstvo: Anténa

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

256 x 170 x 34,5 mm
• Hmotnosť produktu: 1,1 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 298 x 295 x 63 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Rozmery hlavnej lepenky: 305 x 308 x 200 mm
• Váha hlavnej lepenky: 5,9 kg
• Typ balenia: D-box
•
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* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky 
spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo 
registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v 
USA a/alebo iných krajinách.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
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