
 

 

Philips
Bärbar DVD-spelare

PET944
Överlägsen bildkvalitet

med en högupplöst LCD-skärm (800x480 pixlar)
Njut av filmer och mycket annat medan du är i farten med Philips bärbara DVD-spelare 
PET944. Den 22,9 cm (9") stora LCD-färgskärmen väcker bilder till liv. Visa enkelt upp 
och dela dina digitala foton. Lätt och kompakt, med upp till 6 timmars speltid.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen
• Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• DivX-certifierad för standarduppspelning av DivX-videor
• Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW
• Visa JPEG-bilder från en bildskiva

Visa dina digitala bilder på ett enkelt sätt
• 22,9 cm (9")LCD-skärm med hög upplösning (800x480 bildpunkter)
• 180-gradersvridskärm ger förbättrade tittarvinklar
• Visa foton och bildspel
• Visa foton direkt från minneskort, DVD- och CD-skivor

Det lilla extra för din bekvämlighet
• Upp till 6 timmars kontinuerlig uppspelning*
• SD/SDHC-kortplats för musik, foto och video
• Smart Car Mount för enkel användning
• Strömadapter, biladapter och AV-kabel medföljer



 180-gradersvridskärm
Skärmen roterar 180° så att betraktningsvinkeln 
optimeras för att titta på filmer och bilder. Rotera 
skärmen eller justera den upp och ned, och minska 
på så vis bländning för att få bästa möjliga 
betraktningsvinkel.

22,9 cm (9") HD LCD-skärm
LCD-färgskärmen med hög upplösning (800x480 
pixlar) gör bilder levande, så du kan visa upp dina 
bästa foton, filmer och låtar i lika naturligt rika 
detaljer och levande färger som från en högkvalitativ 
utskrift.

Visa foton
Sätt in skivan eller minneskortet i spelaren så visas 
dina digitala foton upp direkt på enheten.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-
RW
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler 
reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att 
ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är 
två av komprimeringsformaten med vilka du kan 
uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-
spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på 
musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna 
MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina 
CD-skivor och överföra dem till spelaren.

Smart Car Mount
Varför inte ta med dig din bärbara DVD-spelare för 
extra nöje på resan? Ett unikt bilmonteringssystem 
garanterar enkel användning. Det har en lättöppnad 
hållare som gör det lättare att flytta undan DVD-
spelaren när den inte används. Du kan ta med dig den 
bärbara DVD-spelaren och lämna 
monteringsanordningen i bilen.

Upp till 6 timmars filmuppspelning
Den här spelaren från Philips levereras med ett 
kompakt, inbyggt och återuppladdningsbart batteri 
för långvarig uppspelning. Upp till 6 timmar av film-, 
foto- och musikuppspelning kan uppnås av en 
uppladdning. Anslut bara nätkabeln för att ladda upp 
spelaren – det kan inte bli enklare.

DivX Certified
Med DivX®-funktionen kan du njuta av DivX-
kodade videofilmer. DivX-medieformatet är en 
MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik som du 
kan använda till att spara stora filer, som filmer, 
filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW 
och inspelningsbara DVD-skivor.
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Funktioner

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som 
tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller 
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA 
och/eller andra länder.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 
laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.
* Batterlivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende 

på användningsförhållanden. Användaren kan optimera 
batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på 
minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på 
medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.
• Filsystem som stöds: ISO-9660, Jolliet •
Bild/visning
• Diagonal skärmstorlek (tum): 9 tum
• Upplösning: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)
• Displayskärmtyp: LCD TFT
• Ljusstyrka: 200 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 250:1
• LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
• Effektiv visningsyta: 198,240 (B) x 111,735 (H) mm
• Svarstid (medel): 30 ms

Ljud
• Uteffekt: 600 mW RMS (inbyggda högtalare)
• Uteffekt (RMS): 5 mW RMS (hörlurar)
• Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlurar), > 62 dB 

(inbyggda högtalare)

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, 

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

• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, 
Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, 
Repetering, Blandad uppspelning, Zoom

• System för videouppspelning: NTSC, PAL
• Komprimeringsformat: Divx, MPEG4

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
• WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s
• Uppspelningsmedia: CD, CD-RW, MP3-CD-skiva, 

CD-R, WMA-CD

Anslutningar
• DC-in: 9 V, 1,5 A
• Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2
• AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
• SD-/MMC-kortplats: SD/SDHC-kortplats

Bekvämlighet
• Indikering vid batteriladdning
• Stöttålig

Tillbehör
• AC/DC-adapter: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 V, 50/

60 Hz
• Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
• Fjärrkontroll: AY5509 tunn fjärrkontroll
• kablar: 1 x AV-kabel
• Bruksanvisning: Flera språk
• Smart bilmontering

Effekt
• Batterityp: Inbyggt batteri
• Batteriets livslängd: Upp till 6 timmar*

Mått
• Huvudförpackningens mått: 225 x 295 x 280 mm
• Antal i förpackning: 3
• Vikt på huvudkartong: 5,9 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

272 x 285 x 70 mm
• Produktens mått (B x H x D): 238 x 32 x 175 mm
• Förpackningstyp: D-box
• Produktvikt: 1,2 kg
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