
 

 

Philips
Φορητό DVD Player

PET988
Απολαύστε τις αγαπημένες σας ταινίες και φωτογραφίες
με συρόμενη οθόνη 2 θέσεων
Προβάλετε τις αγαπημένες σας ταινίες και παρουσιάσεις των φωτογραφιών σας, και παίξτε την 

αγαπημένη σας μουσική στο φορητό DVD player PET988 της Philips! Συνδυάστε τη διακόσμηση 

του σπιτιού σας με τα εναλλάξιμα πλαίσια για την έγχρωμη οθόνη LCD 9” και απολαύστε το 

περιεχόμενο πολλών πηγών.

Μεγάλη ποικιλία ψυχαγωγίας
• Έγχρωμη ευρεία οθόνη LCD TFT 9"
• Αναπαραγωγή ταινιών DVD, DVD+/-R και DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
• Αναπαράγει μουσική από MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
• Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία για ποιοτικό ήχο

Εύκολη εμφάνιση ψηφιακών φωτογρ.
• Προβολή φωτογραφιών και παρουσιάσεων
• Προβολή φωτογραφιών απευθείας από κάρτες μνήμης, USB, DVD και CD
• Επιπλέον πλαίσιο για να ταιριάζει στο σπίτι σας

Μεγάλη άνεση
• Εύχρηστο τηλεχειριστήριο
• Υποδοχή εξόδου AV στην TV
• Εμφάνιση ώρας και ημερομηνίας
• Πλήκτρα αφής για διαισθητικό έλεγχο
• Υποδοχή ακουστικών για προσωπική απόλαυση



 Αναπαραγωγή DVD/DivX® & MPEG4
Με την υποστήριξη DivX®, θα έχετε τη 
δυνατότητα να απολαμβάνετε βίντεο με 
κωδικοποίηση DivX® άνετα από το σαλόνι 
σας. Το φορμά μέσων DivX® είναι μια 
τεχνολογία συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4, 
η οποία σας επιτρέπει να αποθηκεύετε 
μεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, τρέιλερ και 
μουσικά βίντεο σε μέσα όπως CD-R/RW, 
κάρτες μνήμης και DVD-video. Η 
αναπαραγωγή των CD DivX® είναι δυνατή 

σε επιλεγμένα DVD player, DVD recorder και 
συστήματα Home Cinema.

Μουσική MP3-CD, CD και CD-RW
Το MP3 είναι μια επαναστατική τεχνολογία 
συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά 
αρχεία μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 
10 φορές μικρότερα χωρίς σημαντική 
υποβάθμιση της ποιότητας του ήχου. Σε ένα 
μόνο CD μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι 
και 10 ώρες μουσικής.

Επιπλέον πλαίσιο
Ένα επιπλέον πλαίσιο που ασφαλίζει πάνω 
στο φορητό σας DVD player για να 
συνδυάζεται με το προσωπικό σας γούστο 
και να συμπληρώνει τη διακόσμηση του 
σπιτιού ή του γραφείου σας.

Πλήκτρα αφής
Χάρη στα πλήκτρα αφής, ένα απαλό άγγιγμα 
των πλήκτρων αρκεί για να ληφθεί η εντολή 
σας. Δεν χρειάζεται να πιέζετε τα πλήκτρα 
δυνατά πια!
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Εικόνα/Οθόνη
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 9 ίντσα
• Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
• Ανάλυση: 640(π)x220(υ)x3(RGB)
• Φωτεινότητα: 150 cd/m²
• Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
• Πραγματική περιοχή προβολής: 202,56(Π) × 

105,27(Υ)
• Βήμα εικονοστοιχείων: 0,1055(Υ) × 0,4785(Υ)
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Ήχος
• Ισχύς: 500mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
• Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: 

>80dB(ακουστικά), >62dB(ενσωμ. ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD, CD εικόνων, SVCD, 
Βίντεο CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-
RW, DVD+R/+RW, CD

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 
A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση 
πίσω, Γρήγορη κίνηση εμπρός, OSD, 
Επανάληψη, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση 
πίσω, Αργή κίνηση εμπρός, Ζουμ

• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 
PAL

• Φορμά συμπίεσης: Divx, MPEG4

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3

• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-RW, MP3-CD, 

CD-R
• Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, 

Jolliet

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος DC: 9V
• Υποδοχή ακουστικών: Στερεοφωνικά ακουστικά 

3,5 χιλ.
• Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
• Υποδοχή κάρτας SD/MMC: Συσκευή ανάγνωσης 
καρτών SD

• USB

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: Συνεχές ρεύμα 9V, 110-

240v, 50/60Hz
• Τηλεχειριστήριο: Λεπτό τηλεχειριστήριο
• Καλώδια: 1 καλώδιο AV
• Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

405 x 353 x 250 χιλ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 6,8 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

340 x 240 x 133 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

270 x 210 x 105 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Βάρος προϊόντος: 2 κ.
•
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