
 

 

„Philips“
Nešiojamieji DVD ir TV

su 21,3 cm (8,4 col.) LCD ekranu

3 val. įrašų
USB

PD8015
Plonos konstrukcijos įrenginys su anga DVD diskams
ir skaitmeninės TV imtuvu
Lepinkitės filmų ir muzikos magija į planšetinį kompiuterį panašiame „Philips“ DVD 
grotuve. Mėgaukitės nemokamomis skaitmeninės TV programomis naudodami integruotą 
skaitmeninės TV imtuvą. Yra išmanus automobilinis laikiklis ir USB jungtis.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje
• Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
• „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
• MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
• Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

Mėgaukitės TV pramogomis realiuoju laiku keliaudami
• Palaikomas DVB-T standartas, kad galėtumėte žiūrėti FTA skaitmeninę televiziją
• Elektroninis programų vadovas (EPG)
• Tiesioginio teleteksto ir subtitrų funkcijos palaikymas
• Paprastas įrengimas ir automatinė kanalų paieška

Papildomos priemonės jūsų patogumui
• Naudodami integruotą bateriją įrašų atkūrimu galite mėgautis iki 3 trijų valandų*
• USB jungtis – kad galėtumėte mėgautis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika
• Patogusis automobilinis laikiklis – naudoti bus dar lengviau
• Pridedamas apsauginis dėklas



 3 val. veikianti integruota baterija*

Šiame „Philips“ yra kompaktiška integruota 
įkraunama baterija, todėl įrašais galėsite 
mėgautis ilgiau. Iki 3 valandų nepertraukiamo 
filmų, nuotraukų ir muzikos atkūrimo – ir tai tik 
vieną kartą įkrovus. Tiesiog prijunkite 
maitinimo laidą ir įkraukite grotuvą – argi ne 
paprasta.

USB jungtis
Tiesiog prijunkite nešiojamąjį USB įrenginį su 
USB jungtimi prie „Philips“ nešiojamojo DVD 
grotuvo ir atkurkite skaitmeninius vaizdo 
įrašus, muziką ar nuotraukas. Nuo šiol 
linksmomis akimirkomis galite dalytis su šeima 
ir draugais.

MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas

MP3 – revoliucinė glaudinimo technologija, 
kurią naudojant dideli skaitmeniniai muzikos 
failai gali būti sumažinti iki 10 kartų 
nepabloginant garso kokybės. Viename CD 
diske telpa iki 10 valandų muzikos.

Palaikoma DVB-T (FTA)

Palaikomas DVB-T standartas, kad galėtumėte 
žiūrėti FTA skaitmeninę televiziją

„DivX Certified“
Dėl „DivX®“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ 
koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, 
įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ 
medijos formatas veikia naudojant MPEG-4 
vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri 
leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, 
pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos 
vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip 
CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB 
atmintinės ir kitos atminties kortelės bei 
atkurti naudojant „DivX Certified® Philips“ 
įrenginį.
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Vaizdas / ekranas
• Ekrano tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
• Ekrano įstrižainės dydis: 8,4 in / 21,3 cm 
• Skyra: 480 x 234 x3(RGB)

Garsas
• Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti 

garsiakalbiai)
• Išvesties galia (RMS): 10 mW RMS (ausinės)
• Signalo ir triukšmo santykis: > 76 dB (išvestis), > 62 

dB (garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: DVD, Kompaktinis diskas (CD) 

su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) 
su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/
CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD

• Diskų atkūrimo režimai: A–B kartojimas, Kampas, 
Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, 
Kartoti, Maišyti grojimą, Lėtas atsukimas, Lėtas 
persukimas, išdidinimas

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: NTSC, 
PAL

• Glaudinimo formatai: MPEG4, „Divx“

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: „Dolby Digital“, MP3, WMA
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
• Atkuriama medija: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Jolliet“

Prijungimo galimybė
• TV jungtis: Antena
• Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 2
• AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1
• AV įvestis: Kompozitinė (CVBS) x1
• USB
• Garso išvestis – skaitmeninė: Koaksialinė (RCA 

jungtis)
• Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 1,5 A

Patogumas
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
• Atsparus smūgiams

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: Antžeminė DVB *

Vaizdo iššifravimas
• Kraštinių santykis: 16:9, 4:3
• Priėmimas–demoduliacija: COFDM 2K/8K, 

Suderinama su MPEG-2 DVB, Tinklas: MFN/SFN, 
QPSK

Priedai
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 1,5 A, 

100–240 V, 50/60 Hz nuolatinės srovės įvestis
• Kabeliai: 1 x AV laidai
• Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo 

adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
• Nuotolinis valdymas: Plonas nuotolinio valdymo 

pultas AY5506
• Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
• Patogusis automobilinis laikiklis: 1 vnt.
• Krepšelis: Apsauginis dėklas
• Pridedami priedai: Antena

Maitinimas
• Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 3 val.*
• Baterijos tipas: Integruota baterija

Matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

256 x 170 x 34,5 mm
• Gaminio svoris: 1,1 kg
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

298 x 295 x 63 mm
• Dėžučių kiekis: 3
• Pagrindinės dėžės matmenys: 305 x 308 x 200 mm
• Dėžutės svoris: 6,6 kg
• Pakuotės tipas: „D-box“
•
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Specifikacijos
Nešiojamieji DVD ir TV
su 21,3 cm (8,4 col.) LCD ekranu 3 val. įrašų, USB

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, 
Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, 
tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo 
skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir 
nustatymų.

* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo 
naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki 
minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines 
(nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykitės vidutiniu 
garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.

http://www.philips.com

