
 

 

„Philips“
Nešiojamieji DVD ir TV

23 cm/9 colių LCD
5 val. įrašų
DTV

PD9005
Žiūrėkite mėgstamas TV programas ir DVD bet kur
su paprasta sąranka
Mėgaukitės nemokamomis skaitmeninės televizijos programomis naudodami nešiojamajame DVD 

grotuve PD9005 integruotą skaitmeninį TV imtuvą. Turėdami 9 colių/23 cm TFT skystųjų kristalų 

sukamąjį monitorių galite mėgautis iki 5 valandų trunkančiais filmais, muzikos įrašais ir nuotraukomis 

kelyje.

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

Mėgaukitės TV pramogomis realiuoju laiku keliaudami
• 9 colių sukamasis spalvotas LCD ekranas – patogesnės vaizdo pramogos
• Palaikomas DVB-T standartas, kad galėtumėte žiūrėti FTA skaitmeninę televiziją
• Elektroninis programų vadovas (EPG)
• Paprastas įrengimas ir automatinė kanalų paieška

Papildomos priemonės jūsų patogumui
• Iki 5 trijų valandų įrašų atkūrimo naudojat integruotą bateriją*
• SD/SDHC kortelių lizdas – galėsite atkurti muziką, nuotraukas ir vaizdo įrašus
• Pridedamas kintamosios srovės adapteris, automobilinis adapteris ir AV laidas
• Tikslus tęsimas dingus maitinimui



 5 val. veikianti integruota baterija*
Šiame „Philips“ yra kompaktiška integruota 
įkraunama baterija, todėl įrašais galėsite mėgautis 
ilgiau. Iki 5 valandų nepertraukiamo filmų, nuotraukų 
ir muzikos atkūrimo – ir tai tik vieną kartą įkrovus. 
Tiesiog prijunkite maitinimo laidą ir įkraukite grotuvą 
– argi ne paprasta.

30 cm/9 in sukamasis spalvotas LCD 
ekranas
Ekraną galite sukti 180 laipsnių kampu ir nustatyti 
tinkamiausią žiūrėjimo kampą – nesvarbu, ar žiūrite 
filmą, ar nuotraukas. Pasukite arba sureguliuokite 
ekraną, kad jis neblizgėtų, o žiūrėjimo kampas būtų 
kuo patogesnis.

SD/SDHC kortelių lizdas

Žiūrėkite ir dalykitės vaizdo klipais, nuotraukomis ir 
muzika lengvai ir greitai. Kad būtų dar patogiau, 
šiame „Philips“ grotuve yra integruotas kortelių 
lizdas, į kurį galite dėti SD/SDHC atminties korteles. 
Tiesiog įdėkite atminties kortelę į lizdą, esantį 
grotuvo šone, ir naudokitės joje saugomais 
multimedijos failais – mėgaukitės mėgstama muzika, 
nuotraukomis ir filmais, kad ir kur būtumėte.

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.

Tęsimas dingus maitinimui
DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje 
baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas 
arba dingo maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito 
disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje 
sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas 
diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!
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Ypatybės

* „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.
7DAYS
EPG Power

Resume

• Pakuotės tipas: „D-box“
•

Vaizdas / ekranas
• Ekrano įstrižainės dydis: 9 in / 23 cm 
• Skyra: 640 x 220 x3(RGB)
• Ekrano tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT

Garsas
• Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti 

garsiakalbiai)
• Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
• Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB (išvestis), > 76 

dB (ausinės), > 62 dB (integruoti 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, DVD+R/+RW, CD

• Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas, 
Persukimas, OSD, Pakartoti, Maišyti grojimą, 
išdidinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, 
NTSC

• Glaudinimo formatai: „Divx“, MPEG4

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

Prijungimo galimybė
• Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 1,5 A
• Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 1
• TV jungtis: Antenos lizdas
• SD/MMC kortelių lizdas: SD/SDHC kortelių lizdas
• AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1

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, 

110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
• Kabeliai: 1 x AV laidai
• Nuotolinis valdymas: AY5520 plonas nuotolinio 

valdymo pultas
• Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
• Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo 

adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
• Pridedami priedai: Antena
• Krepšelis: Automobilinis tvirtinimo krepšelis

Maitinimas
• Baterijos tipas: Integruota baterija
• Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 5 val.*

Matmenys
• Pagrindinės dėžės matmenys: 225 x 295 x 280 mm
• Dėžučių kiekis: 3
• Dėžutės svoris: 5,9 kg
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

272 x 285 x 70 mm
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

238 x 32 x 175 mm
• Gaminio svoris: 1,3 kg
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