
 

 

Philips
Портативен DVD плейър

9-инчов широкоекранен LCD 

дисплей

PET988
Насладете се на любимите си филми и снимки
с 2-позиционен плъзгащ се екран
Пускайте любимите си филми, слайдове и музика на портативния DVD плейър Philips 
PET988! Използвайте сменяемите рамки за 9-инчовия цветен течнокристален дисплей 
според оформлението на своя дом и се радвайте на съдържание от различни източници.

Широка гама развлечения
• 9-инчов TFT цветен широкоекранен LCD дисплей
• Възпроизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
• Възпроизвежда музика от MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
• Вградени стерео високоговорители за качествен звук

Лесно показване на вашите цифрови снимки
• Показване на снимки и слайдшоу от снимки
• Гледайте снимки директно от карти с памет, USB, DVD и CD дискове
• Допълнителна рамка, която да подхожда на дома ви.

Изключително удобство
• Удобно дистанционно управление
• AV-out съединител за TV
• Показване на час и дата
• Сензорни бутони за интуитивно управление
• Гнездо за слушалки за лична наслада от музиката



 Възпроизвеждане на DVD, DivX и 
MPEG4
С поддръжката на DivX® можете да се 
наслаждавате на DivX® кодирано видео в 
уютната обстановка на вашата дневна. 
Форматът DivX® е видеокомпресия, 
базирана на MPEG4, която позволява 
записването на големи файлове, като филми, 
филмови реклами и музикални клипове на 
носители като CD-R/RW, карти с памет и 
DVD-video. DivX® CD дискове могат да се 

възпроизвеждат от определени DVD 
плейъри, DVD рекордери и системи за 
домашно кино.

Музика от CD, MP3-CD, CD и CD-RW
MP3 е революционна технология за 
компресия, чрез която големи цифрови 
музикални файлове могат да станат до 10 
пъти по-малки, без това да влоши драстично 
аудио качеството им. Един компактдиск 
може да съхрани до 10 часа музика.

Допълнителна рамка
Допълнителна рамка, която щраква върху 
портативния DVD плейър, така че да 
отговаря на личния ви вкус и да допълва 
интериора на дома или офиса ви.

Сензорни бутони
При тактилните бутони, леко докосване a 
бутона е достатъчно за регистриране на 
въвеждането. Вече няма нужда от силно 
натискане на бутоните на вашия уред!
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Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал (инча): 9 инч
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
• Разделителна способност: 640(Ш) x 220(В) x 

3(RGB)
• Яркост: 150 cd/m²
• тип на LCD панела: Поляризатор против 
отблясъци

• Съотношение на контраста (типично): 250:1
• Ефективна зона на гледане: 202,56 (Ш) × 105,27 

(В)
• Стъпка на пикселите: 0,1055 (В) × 0,4785 (В)
• Време на отговор (типично): 30 мс

Звук
• Изходна мощност: 500 mW RMS (вградени 
високоговорители)

• Изходна мощност (RMS): 10mW RMS 
(слушалка)

• Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), >62dB 
(вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture 

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

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Ъгъл, Дисково меню, Бързо 
пренавиване назад, Бързо пренавиване напред, 
OSD, Повторение, Разбъркано 
възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, 
Мащабиране

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

• Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, 

MP3-CD, CD-R
• Поддържани файлови системи: ISO-9660, Jolliet

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): 9V
• Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
• AV изход: Композитно (CVBS) x1
• Слот за карти SD/MMC: Четец на карти SD
• USB

Аксесоари
• AC/DC адаптер: Вход DC 9 V, 110-240 V, 50/60 

Hz
• Дистанционно управление: Тънко 
дистанционно

• Кабели: 1 x AV кабел
• Ръководство за потребителя: 16 езика

Размери
• Габарити на кашона: 405 x 353 x 250 мм
• Количество в общия кашон: 3
• Тегло на общия кашон: 6,8 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

340 x 240 x 133 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

270 x 210 x 105 мм
• Тип опаковка: D-box
• Тегло на изделието: 2 кг
•
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