
 

 

Philips
Přenosný DVD přehrávač

9" širokoúhlý LCD displej

PET988
Vychutnejte si oblíbené filmy a fotografie

díky 2polohové posuvné obrazovce
Přehrávejte na přenosném DVD přehrávači PET988 své oblíbené filmy, fotografické 
prezentace a hudbu! Přizpůsobte jej designu své domácnosti díky vyměnitelným rámům 
na 9" barevný LCD displej a bavte se obsahem z více zdrojů.

Široký rozsah zábavy
• 9" TFT barevný širokoúhlý LCD displej
• Přehrávání filmů ve formátech DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4
• Přehrává hudbu na discích MP3-CD, CD a CD-RW
• Vestavěné stereofonní reproduktory pro kvalitní zvuk

Snadné zobrazení digitálních fotografií
• Zobrazení fotografií a fotografických prezentací
• Přímé zobrazování fotografií z paměťových karet, zařízení USB a disků DVD a CD
• Přídavný rámeček k přizpůsobení vaší domácnosti

Báječná výhoda
• Praktický dálkový ovladač
• Konektor AV-out na TV
• Zobrazení času a data
• Klávesy citlivé na dotek pro intuitivní ovládání
• Konektor sluchátek pro osobní zábavu



 Přehrávání DVD, DivX a MPEG4
Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete 
moci zobrazit videozáznamy kódované 
systémem DivX® v pohodlí svého obývacího 
pokoje. Formát médií DivX® je technologie 
pro kompresi videozáznamu založená na 
standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké 
soubory, například filmy, upoutávky a hudební 
videoklipy na médiích jako jsou disky CD-R/
RW, paměťové karty a disky DVD-video. 
Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX® lze 

přehrávat na některých DVD přehrávačích, 
DVD rekordérech a systémech domácího kina.

Hudba na discích MP3-CD, CD a CD-RW
Formát MP3 představuje revoluční kompresní 
technologii, s jejíž pomocí lze velké soubory 
s digitálně zaznamenanou hudbou zmenšit až 
10krát, aniž by se významně snížila kvalita 
zvuku. Na jeden disk CD lze uložit až 10 hodin 
hudby.

Přídavný rámeček
Přídavný rámeček, který se zacvakne na 
přenosný DVD přehrávač, aby odpovídal 
vašemu osobnímu vkusu a ladil s vybavením 
domácnosti nebo kanceláře.

Klávesy citlivé na dotek
Díky klávesám citlivým na dotek se stačí 
k zaznamenání vaší volby lehce dotknout 
kláves. Již není třeba silně tlačit na klávesy 
vašeho výrobku!
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Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 9 palec
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Rozlišení: 640 (š) x 220 (v) x 3 (RGB)
• Jas: 150 cd/m²
• typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
• Kontrastní poměr (typický): 250:1
• Oblast sledování: 202,56 (Š) × 105,27 (V)
• Rozteč obrazových bodů: 0,1055 (Š) × 0,4785 (V)
• Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 500 mW RMS 

(vest. repr.)
• Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW 

RMS (sluchátko)
• Odstup signál/šum: >80 dB (sluch.), >62 dB (vestav. 

repr.)

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, 

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

• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, 
Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý 
posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, Náhodné 
přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený 
chod vpřed, Zvětšení

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
• Kompresní formáty: DivX, MPEG4

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
• Média pro přehrávání: CD, CD-RW, MP3-CD, 

CD-R
• Podporované systémy souborů: ISO-9660, Jolliet

Možnosti připojení
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V
• Konektor sluchátek: Stereofonní sluchátka 

s 3,5mm konektorem
• Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
• Slot pro paměťové karty SD/MMC: Čtečka 

paměťových karet SD
• USB: Ano

Příslušenství
• Síťový adaptér: Vstup napájení DC-in 9 V, 110 -

 240 V, 50/60 Hz
• Dálkový ovladač: Tenké ovládání
• Kabely: 1 x kabel AV
• Uživatelský manuál: 16 jazyků

Rozměry
• Rozměry master kartonu: 405 x 353 x 250 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
• Hmotnost velkoobchodního balení: 6,8 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 340 x 240 x 133 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

270 x 210 x 105 mm
• Typ balení: D-box
• Hmotnost výrobku: 2 kg
•
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