
 

 

Philips
Unitate TV portabilă

Ecran LCD panoramic, de 10,2"

PVD1079
Bucuraţi-vă de televizorul portabil hibrid

Cu sloturi pentru card USB 2,0 & SD pentru fişiere digitale
Cu acest televizor portabil, vă puteţi bucura de toate beneficiile televiziunii digitale, puteţi accesa 
ghiduri de programe electronice şi alte caracteristici ale conţinutului digital. De asemenea, puteţi 
reda fişiere foto, video DivX, MP3 şi WMA, cu ajutorul slot-urilor USB şi SD integrate.

Încercaţi fenomenul televiziunii digitale interactive
• Suport DVB-T pentru posturile TV și radio digitale gratuite
• Ghid electronic de programe (EPG)

Divertisment în timp real la televizorul portabil
• Urmăriţi emisiuni TV free-to-air în timp real
• Compatibil PAL/NTSC

Vizionare perfectă pretutindeni
• Ecran Zero Bright Dot™ pentru o calitate optimă a imaginii
• Urmăriţi diaporame digitale
• Redaţi filme în format DivX® și MPEG4
• Redare audio (MP3 și WMA)

Pentru confort maxim
• Până la 3 ore de redare cu bateria încorporată*
• Conector USB 2.0 și slot pentru card de memorie SD
• Conexiuni de intrare AV, pentru partajare video



 Suport DVB-T
Extindeţi-vă experienţa de divertisment și 
bucuraţi-vă de programele posturilor digitale - 
gratuit. Cu DVB-T (Digital Video Broadcasting 
- Terrestrial), puteţi recepţiona posturi TV și 
radio digitale gratuite din Europa. Semnalul 
este păstrat digital fără a fi trecut prin etape 
analogice, pentru păstrarea celei mai bune 
calităţi.

Ecran Zero Bright Dot™
Savuraţi imagini de calitate superioară fără pete 
albe supărătoare pe ecranul LCD. Acesta 
afișează, de obicei, imperfecţiuni denumite de 
specialiști 'puncte luminoase'. Un anumit 
număr de puncte luminoase erau considerate 
un efect secundar inevitabil al producţiei în 

masă a ecranelor LCD. Graţie procedurilor 
stricte de control al calităţii de la Philips 
utilizate pentru DVD playerele portabile, 
ecranele noastre LCD sunt produse cu 
toleranţă zero pentru punctele luminoase. 
Aceste DVD playere portabile deosebite 
dispun de politica Zero Bright Dot™ de la 
Philips pentru a garanta calitatea optimă a 
ecranului.

Redaţi filme în format DivX® și MPEG4
Cu această funcţionalitate puteţi savura filme 
codate cu algoritmul DivX. DivX este o 
tehnologie de compresie video bazată pe 
MPEG4, care vă permite să salvaţi fișiere video 
de dimensiuni mari (filme, trailere de filme și 
videoclipuri muzicale) pe diverse suporturi, 

cum ar fi CD-R/RW, carduri de memorie și 
DVD-uri. CD-urile în format DivX pot fi 
redate pe anumite DVD playere, DVD 
recordere și sisteme Home Theater.

USB 2.0 și slot pentru card SD
Bucuraţi-vă de viteza ridicată și de avantajele 
accesului la capacităţi mai mari pentru 
transferul fotografiilor, al materialelor video și 
al fișierelor MP3 muzicale folosind interfaţa 
USB 2.0. De asemenea, aveţi la dispoziţie 
capacităţi mai mari pentru a stoca fotografii, 
materiale video și fișiere MP3 muzicale pe DVD 
playerul dvs. portabil, prin introducerea unui 
card SD în slotul pentru card SD încorporat.
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Imagine/Ecran
• Tip ecran: LCD TFT
• tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 10,2 inch
• Rezoluţie: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RGB)
• Luminozitate: 200 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 250:1
• Zonă vizualizare efectivă: 222,0 X 133,2 mm
• Pixel pitch: 0,1905 (l) x 0,1905 (H) mm
• Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet
• Putere de ieșire: 2W RMS (boxe interne)
• Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB 

(boxe interne)

Redare video
• Formate de comprimare: MPEG4, Divx

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
• Rată de biţi WMA: 32 - 192 kbps

Conectivitate
• Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
• Intrare CC: 9 V
• USB
• Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
• Slot pentru card SD/MMC: Slot pentru card SD

Confort
• Indicator încărcare baterie
• Ușor de instalat: Instalare automată
• Interfaţă pt. utilizator: Ghid electronic de 

programe (7 zile), Actualizare aut. listă de 
programe, Ghid electronic de programe, Now & 
Next ESG, Mod TV și Radio, Subtitrări multiple

• Restricţionare acces minori: Blocare cod PIN

Accesorii
• Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V; 100-240 V, 50/60 

Hz
• Cabluri: 1 x cablu AV
• Telecomandă: AY5510
• Accesorii incluse: Antenă aeriană
• Manual de utilizare: Limbi multiple

Alimentare
• Tip de baterie: Baterie încorporată

Tuner/Recepţie/Transmisie
• TV digital: DVB terestru *
• Benzi pentru tuner: UHF, VHF
• Redare video: PAL

Decodare video
• Raport lungime/lăţime: 16:9, 4:3, 4:3 format 

scrisoare
• Recepţie - Demodulare: COFDM 2K/8K, 

Compatibil MPEG-2 DVB, Reţea: MFN/SFN, QPSK

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

275 x 240 x 170 mm
• Tip ambalaj: D-box
• Greutate produs: 1,5 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

330 x 116 x 287 mm
• Dimensiuni Master carton: 246 x 350 x 300 mm
• Cantitate bax: 2
• Greutate bax: 5 kg
•
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