
 

 

Philips
Bärbar DVD och TV

23 cm/9-tums LCD
5 timmars uppspelningstid
DTV

PD9005
Titta på dina favoritprogram och DVD-filmer varsomhelst
med enkel installation
En inbyggd digital TV-mottagare gör att du kan njuta av kostnadsfria TV-program på den 
bärbara DVD-spelaren PD9005. Skäm bort dig på resan med den 9 tum/23 cm stora 
vridbara LCD-skärmen och upp till 5 timmars förströelse med filmer, musik och foton.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen
• Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
• MP3-CD, CD och CD-RW-uppspelning

Upplev bärbar TV-underhållning i realtid
• 9 tums LCD-vridskärm ger förbättrade tittvinklar
• Funktioner för DVB-T-standard för fria digital-TV-kanaler
• Elektronisk programguide (EPG)
• Enkel installation och automatisk kanalsökning

Det lilla extra för din bekvämlighet
• Upp till 5 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
• SD/SDHC-kortplats för musik, foto och video
• Strömadapter, biladapter och AV-kabel medföljer
• Fullständig återupptagning efter strömavbrott



 5 timmars inbyggt batteri*
Den här spelaren från Philips levereras med ett 
kompakt, inbyggt och återuppladdningsbart batteri 
för långvarig uppspelning. Upp till 5 timmar av film-, 
foto- och musikuppspelning kan uppnås av en 
uppladdning. Anslut bara nätkabeln för att ladda upp 
spelaren – det kan inte bli enklare.

23 cm (9") LCD-vridskärm
Skärmen roterar 180° så att betraktningsvinkeln 
optimeras för att titta på filmer och bilder. Rotera 
skärmen eller justera den uppåt och nedåt, och 
minska på så vis bländning för att få bästa möjliga 
betraktningsvinkel.

SD/SDHC-kortplats

Visa och dela dina videoklipp, foton och musik snabbt 
och enkelt. Philips-spelaren har en inbyggd kortplats 
för SD/SDHC-minneskort för ultimat bekvämlighet. 
Sätt i minneskortet i kortplatsen på sidan av spelaren 
så får du åtkomst till dina multimediefiler som är 
lagrade på kortet och njut av dina favoriter överallt – 
musik, foton och filmer.

Funktioner för DVB-T (fria kanaler)
Funktioner för DVB-T-standard för fria digital-TV-
kanaler

DivX Certified
Med funktioner för DivX® kan du spela upp DivX-
kodade videor och filmer från Internet, inklusive 
köpfilmer. DivX-medieformatet är en MPEG4-
baserad videokomprimeringsteknik som du kan 
använda till att spara stora filer som filmer, filmklipp 
och musikvideor på skivor som CD-R/RW och 
inspelningsbara DVD-skivor eller USB-
lagringsenheter och övriga minneskort för 
uppspelning på din DivX Certified® Philips-enhet.

Återupptagning
DVD-videospelaren kommer ihåg när du slutade titta 
senast om du stänger av den direkt eller om 
strömförsörjningen bryts. Om du inte byter skiva 
återupptar spelaren filmen där du slutade senast när 
du matar in skivan igen. Det gör livet enklare!
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Funktioner

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som 
tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 
laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.
* Batterlivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende 

på användningsförhållanden. Användaren kan optimera 
batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på 
minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på 
medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.
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