
 

 

Philips
Přenosný televizor

10,2" širokoúhlý LCD displej

PVD1079
Vychutnejte si přenosný hybridní televizor

S rozhraním USB 2.0 a sloty pro kartu SD pro digitální soubory
S tímto přenosným televizorem si nyní můžete užít výhody digitálního televizoru, elektronického 

programového průvodce (EPG) a digitální kvalitu obsahu. Můžete si na něm také prohlížet fotografie, 

videa DivX a přehrávat hudbu ve formátu MP3/WMA prostřednictvím integrovaného portu USB a 

slotu pro karty SD.

Vyzkoušejte zážitek z digitální interaktivní televize
• Podpora volně vysílaných digitálních televizních a rozhlasových programů DVB-T
• Elektronický programový průvodce (EPG)

Vychutnejte si přenosnou televizní zábavu v reálném čase
• Sledujte volně šiřitelné televizní vysílání v reálném čase
• Kompatibilní se standardy PAL a NTSC

Dokonalé sledování kdekoliv
• Obrazovka Zero Bright Dot™ pro optimální kvalitu obrazovky
• Přehrávejte si prezentace fotografií
• Sledujte filmy ve formátu DivX® a MPEG4
• Přehrává hudbu ve formátu MP3 a WMA

Dokonalé pohodlí
• Vychutnejte si až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii*
• konektor USB 2.0 a slot pro paměťovou kartu SD



 Podpora vysílání DVB-T
Rozšiřte své zážitky a zdarma si vychutnejte 
digitální programy. Technologie DVB-T 
(Pozemní digitální vysílání) umožňuje příjem 
volně vysílaných digitálních televizních a 
rozhlasových programů v Evropě. Signál je 
zpracováván v digitální formě bez analogových 
procesů, aby byla zachována jeho nejvyšší 
kvalita.

Obrazovka Zero Bright Dot™
Užijte si obraz v nejvyšší kvalitě bez 
nepříjemných vadných bodů na LCD 
obrazovce. LCD displeje mají často 
nedokonalosti, kterým se v oboru výroby LCD 
displejů říká vadné (nebo také „mrtvé“) body. 
Díky striktním postupům při kontrole kvality 

společnosti Philips, používaným při výrobě 
našich přenosných přehrávačů DVD, 
dokážeme vyrábět LCD displeje s nulovou 
tolerancí vadných bodů. Chcete-li zajistit 
optimální kvalitu obrazovky, vyberte si 
přenosné přehrávače DVD s displejem Philips 
Zero Bright Dot™.

Sledujte filmy ve formátu DivX® a 
MPEG4
Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete 
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 média, 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.

USB 2.0 a slot pro paměťovou kartu SD
Vychutnejte si vysokou rychlost a pohodlí při 
přenosu fotografií, videa a hudby ve formátu 
MP3 pomocí USB 2.0. Můžete též zpřístupnit 
vyšší kapacitu pro ukládání fotografií, videa a 
hudby ve formátu MP3 tak, že do 
zabudovaného slotu pro SD kartu vašeho 
přenosného DVD přehrávače zasunete SD 
kartu.
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Obraz/displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 10,2 palec
• Rozlišení: 800 (š) x 480 (v) x 3 (RGB)
• Jas: 200 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 250:1
• Oblast sledování: 222,0 x 133,2 mm
• Rozteč obrazových bodů: 

0,1905 mm (š) x 0,1905 (v) mm
• Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 2 W RMS (vest. 

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

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

repr.)

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: MPEG4, DivX

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA
• Podporované systémy souborů: ISO-9660, Jolliet
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
• Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s

Možnosti připojení
• AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V
• USB: Ano
• Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 2×
• Slot pro paměťové karty SD/MMC: Slot pro 

paměťové karty SD

Pohodlí
• Indikace nabíjení baterií: Ano

• Snadná instalace: Automatická instalace
• Uživatelské rozhraní: Průvodce EPG na 7 dnů, 

Automatická aktualizace programů, Elektronický 
programový průvodce (EPG), průvodce Now & 
Next ESG, Režim TV a rozhlasu, Podpora více 
titulků

• Rodičovský zámek: Zámek pomocí kódu PIN

Příslušenství
• Síťový adaptér: Vstup napájení DC-in 9 V; (100 -

 240 V, 50/60 Hz)
• Kabely: 1 x kabel AV
• Dálkový ovladač: AY5510
• Dodávané příslušenství: Anténa
• Uživatelský manuál: Vícejazyčný

Spotřeba
• Typ baterie: Vestavěná baterie

Tuner/příjem/vysílání
• DVB: Pozemní vysílání DVB *
• Pásma tuneru: UHF, VHF
• Přehrávání videa: PAL

Dekódování videa
• Poměr stran: 16:9, 4:3, 4:3 typu Letterbox
• Příjem-demodulace: COFDM 2K/8K, Kompatibilní 

s MPEG-2 DVB, Síť: MFN/SFN, QPSK

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

275 x 240 x 170 mm
• Typ balení: D-box
• Hmotnost výrobku: 1,5 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 330 x 116 x 287 mm
• Rozměry master kartonu: 246 x 350 x 300 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 2
• Hmotnost velkoobchodního balení: 5 kg
•
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