
 

 

Philips
Przenośny telewizor

• Cyfrowy ekran LCD 23 cm (9")
• 2 godziny odtwarzania
• DTV

PT9000
Ciesz się rozrywką w domu

z telewizją, filmami, rozrywką i zdjęciami
Ciesz się światem rozrywki z przenośnym telewizorem Philips PT9000. Ekran LCD 23 cm 
(9") o wysokiej rozdzielczości wyświetla filmy i zdjęcia w doskonałej jakości. Telewizor 
można wygodnie i szybko zamontować w kuchni, korzystając z zestawu montażowego.

Poznaj fenomen interaktywnej telewizji cyfrowej
• Wyświetlacz LCD 22,9 cm (9") o dużej gęstości pikseli (800 x 480)
• Hybrydowy tuner TV do odbioru analogowych i cyfrowych kanałów telewizyjnych
• Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG)

Ogólnodostępna rozrywka dla Ciebie
• Certyfikat DivX zapewnia standardowe odtwarzanie filmów DivX
• Oglądaj pokazy slajdów
• Wyświetlacz zegara z pokazem slajdów i muzyką
• Odtwarzaj muzykę w formatach MP3 i WMA

Maksymalna wygoda
• Dzięki akumulatorowi można odtwarzać do 2 godzin filmów*
• Wygodny uchwyt do montażu pod szafką
• Wbudowany minutnik
• Złącze USB 2.0 i gniazdo kart pamięci SD
• Połączenie AV-in pozwala dzielić się filmami



 Certyfikat DivX
Obsługa formatu DivX® umożliwia 
odtwarzanie filmów zapisanych w tym 
standardzie i najnowszych hitów z Hollywood. 
Format DivX to technologia kompresji filmów 
wykorzystująca standard MPEG4, 
umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich 
jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na 
nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, a 
także na pamięciach USB i innych kartach 
pamięci, które można potem odtwarzać w 
urządzeniu DivX Certified® firmy Philips.

Analogowo-cyfrowy tuner TV

Dzięki hybrydowemu tunerowi telewizyjnemu 
możesz oglądać dowolny program cyfrowy lub 

analogowy. Podczas gdy branża nadawcza 
przechodzi na platformę cyfrową, tuner 
hybrydowy oferuje Ci możliwość oglądania 
transmisji analogowych, a w przyszłości 
cyfrowych. Masz nieprzerwany dostęp do 
rozrywki — zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Odtwarzaj muzykę w formatach MP3 i 
WMA

Odtwarzaj muzykę w formatach MP3 i WMA

Czas odtwarzania filmów do 2 godz.

Odtwarzacz firmy Philips wyposażony jest w 
niewielki, wbudowany akumulator, 
zapewniający dłuższe odtwarzanie. Zapewnia 
do 2 godzin ciągłego odtwarzania filmów, zdjęć 
i muzyki po jednym naładowaniu. Po prostu 
podłącz przewód zasilający, aby naładować 
odtwarzacz – to takie proste!
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Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: LCD TFT
• Długość przekątnej ekranu: 9 cali / 23 cm 
• Rozdzielczość: 800 (szer.) x 480 (wys.) x 3 (RGB)

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 1 W RMS (wbudowane głośniki)
• Moc wyjściowa (RMS): 10 mW RMS (słuchawki)
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB (słuchawki), > 

62 dB (wbudowane głośniki)

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: MPEG4, DivX

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Jolliet
• Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s
• Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s

Możliwości połączeń
• Wejście audio-wideo: Kompozytowe (CVBS) x1
• Wejście prądu stałego: 12 V
• USB
• Gniazdo słuchawek: 2 x słuchawki stereofoniczne 

3,5 mm
• Gniazdo karty SD/MMC: Gniazdo kart SD

Udogodnienia
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Łatwa instalacja: Automatyczna instalacja
• Interfejs użytkownika: Elektroniczny program na 7 

dni, Autom. aktualizacja listy programów, 
Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG), 
System informacji o programie Now & Next ESG, 
Tryb telewizji i radia, Obsługa napisów dialog. w 

wielu jęz.
• Nadzór rodzicielski: Blokada kodem PIN

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: Wejście napięcia stałego 12 V; 

100–240 V, 50/60 Hz
• Przewody: 1 x przewód AV
• Pilot zdalnego sterowania
• Akcesoria w zestawie: Antena zewnętrzna
• Instrukcja obsługi: Wielojęzykowy

Moc
• Typ baterii: Wbudowany akumulator
• Czas eksploatacji baterii: Do 2 godzin*

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Telewizja cyfrowa: Naziemny DVB*
• Pasma tunera: UHF, VHF
• Odtwarzanie wideo: PAL

Dekodowanie wideo
• Proporcje obrazu: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
• Odbiór-demodulacja: COFDM 2K/8K, Zgodny z 

MPEG-2 DVB, Sieć: MFN/SFN, QPSK

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

92 x 373 x 288 mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

292 x 316 x 394 mm
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3
• Waga kartonu zbiorczego: 5,68 kg
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

248 x 181 x 30 mm
• Waga produktu: 1 kg
•
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* Czas odtwarzania na zasilaniu akumulatorowym jest przybliżony i 
może różnić się w zależności od warunków korzystania. Aby 
optymalnie wykorzystać energię akumulatora, należy ustawić 
minimalny poziom podświetlenia wyświetlacza LCD, używać 
słuchawek (zamiast wbudowanych głośników), korzystać z 
umiarkowanego poziomu głośności oraz używać urządzenia w 
temperaturze pokojowej.

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i 
zastosowanych ustawień.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami 
handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie 
licencji.
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