
 

 

Philips
Hordozható TV

• 23 cm-es/9"-es LCD-vel
• 2 óra működési idő
• DTV

PT9000
Szórakozás otthona bármely pontján

TV, videó, zene és fényképek segítségével
Élvezze a szórakozási lehetőségek teljes skáláját a Philips PT9000 hordozható TV-nek köszönhetően. A 

23 cm-es méretű (9"), nagy felbontású LCD képernyő életre kelti a TV-adásokat, a digitális videoklipeket 

és a fényképeket. A konyhai beszerelés a konyhaszekrényhez készült szerelőkészlettel gyors és egyszerű.

Tapasztalja meg a digitális interaktív tévézést
• 22,9"-es (9"), nagy képpontsűrűségű (800x480 pixeles) LCD képernyő
• Hibrid TV hangolóegység analóg és digitális TV-műsorok vételéhez
• Elektronikus programfüzet (EPG)

Teljes körű szórakozás, Önnek
• DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához
• Diabemutatók megtekintése
• Órakijelző fényképes diavetítéssel és zenével
• MP3 és WMA formátumú zene lejátszása

A tökéletes kényelemért
• Akár 2 órás filmlejátszás az akkumulátorral*
• Egyszerűen felszerelhető, szekrény alatti rögzítőelem
• Beépített konyhai időzítő
• USB 2.0 csatlakozó és SD memóriakártya aljzat
• AV-bemenet csatlakoztatása videofelvételek megosztásához



 DivX tanúsítvánnyal rendelkező
A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-
kódolt videofelvételeket és - többek között 
Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket 
tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX 
adatformátum olyan MPEG4 alapú 
videotömörítési technológia, amely nagy 
fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható 
DVD lemezeken, USB tárolóeszközökön és 
egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX 
Ultra Certified® Philips készüléke képes 
lejátszani.

Analóg és digitális TV hangolóegység

A hibrid TV hangolóegységgel analóg vagy 
digitális módon sugárzott programokat 

egyaránt megnézhet. Miközben a szolgáltatók a 
digitális sugárzásra térnek át, a hibrid TV 
hangolóegységgel Ön bármely analóg adást 
megtekinthet most - és bármely digitális adást 
mostantól fogva bármikor. Az Ön élménye 
folyamatosan biztosított - most és a jövőben.

MP3 és WMA formátumú zene 
lejátszása

MP3 és WMA formátumú zene lejátszása

Akár 2 órás filmlejátszás

Ez a Philips lejátszó egy kompakt beépített 
akkumulátorral rendelkezik a hosszantartó 
teljesítmény érdekében. Akár 2 órás 
folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás 
egyetlen töltést követően. A lejátszó 
feltöltéséhez Önnek csupán csatlakoztatnia 
kell a tápkábelt.
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Hordozható TV
23 cm-es/9"-es LCD-vel 2 óra működési idő, DTV
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Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• Átlós képernyőméret: 9 hüvelyk / 23 cm 
• Felbontás: 800 (sz) x 480 (M) x 3 (RGB)

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 1 W RMS (beépített 

hangszórók)
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 10 mW RMS 

(fülhallgató)
• Jel-zaj arány: >80 dB (fülh.), >62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG4, Divx

Audiolejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság
• AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• DC bemenet: 12 V
• USB-vel
• Fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató
• SD/MMC memóriakártya aljzat: SD kártyafoglalat

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Könnyen telepíthető: Automatikus telepítés
• kezelői felület: 7 napos elektronikus programfüzet, 

Automatikus programlista-frissítés, Elektronikus 
programfüzet, Mostani és következő műsor, TV és 

Rádió mód, Több felirat támogatása
• Szülői felügyelet: Zárolás PIN kóddal

Tartozékok
• Váltakozó áram/egyenáram adapter: 12 V DC 

bemenet; 100-240 V, 50/60 Hz
• Kábelek: 1 db AV kábel
• Távvezérlő
• Mellékelt tartozékok: Antenna
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
• Akku lemerülési ideje: Akár 2 óra*

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV: Földfelszíni DVB *
• Hangolási sávok: UHF, VHF
• Videolejátszás: PAL

Videodekódolás
• Képoldalarány: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
• Vétel-demoduláció: COFDM 2K/8K, MPEG 2 DVB 

megfelelőség, Hálózat: MFN/SFN, QPSK

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

92 x 373 x 288 mm
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Fődoboz mérete: 292 x 316 x 394 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Fő kartondoboz tömege: 5,68 kg
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

248 x 181 x 30 mm
• Termék tömege: 1 kg
•
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* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a 
felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a 
minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a 
beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és 
szobahőmérsékleten használja a készüléket.

* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a 
beállításoktól függ.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a 
DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.

http://www.philips.com

