
 

 

Philips
Przenośny odtwarzacz 
DVD

PET1046
Obrotowy wyświetlacz umożliwia wygodne oglądanie
z wbudowanym odbiornikiem telewizji cyfrowej
Oglądaj filmy na przenośnym odtwarzaczu DVD Philips PET1046 z wyświetlaczem LCD 
10,2” i możliwością obrotu o 180 stopni. Podziel się z innymi swoimi ulubionymi filmami 
dzięki gniazdu kart SDHC i złączu USB 2.0. W zestawie znajduje się torba podróżna.

Audiowizualna rozrywka w podróży
• Odtwarzanie filmów z płyt DVD, DVD+/-R i DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
• Odtwarzanie płyt MP3/WMA-CD, CD i CD-RW
• Udostępnianie plików obrazów JPEG na płycie Picture CD

Poznaj fenomen interaktywnej telewizji cyfrowej
• Obsługa DVB-T dla ogólnodostępnych cyfrowych kanałów telewizyjnych i radiowych
• Elektroniczny program na 7 dni (EPG)
• Obsługa funkcji Direct Teletext i napisów

Maksymalna wygoda
• Możesz nieprzerwanie delektować się muzyką nawet do 6 godzin*
• Złącze USB i gniazdo kart SD umożliwia łatwe odtwarzanie muzyki i zdjęć
• W zestawie torba podróżna

Wygoda oglądania gdziekolwiek jesteś
• Wyświetlacz TFT LCD 10,2" o dużej rozdzielczości zwiększa komfort oglądania
• Ekran Zero Bright Dot™ zapewnia optymalną jakość wyświetlanego obrazu



 Odtwarzanie płyt DVD, DivX i MPEG4
Obsługa formatu DivX® umożliwia 
odtwarzanie filmów zapisanych w tym 
standardzie w zaciszu własnego salonu. Format 
DivX® to technologia kompresji filmów 
wykorzystująca standard MPEG4, 
umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich 
jak filmy lub koncerty, na płytach CD-R/RW, 

DVD-video lub kartach pamięci. Płyty CD z 
filmami w formacie DivX® można odtwarzać w 
niektórych odtwarzaczach i nagrywarkach 
DVD oraz zestawach kina domowego.

Obsługa DVB-T
Odkryj nowe formy rozrywki i ciesz się 
programami z kanałów cyfrowych — za darmo. 

Dzięki obsłudze sygnału cyfrowej telewizji 
naziemnej (DVB-T), można odbierać 
niekodowane cyfrowe programy telewizyjne i 
radiowe z całej Europy. Sygnał jest 
utrzymywany w postaci cyfrowej, bez żadnych 
pośrednich etapów analogowych, dzięki czemu 
zachowana zostaje najwyższa jakość.
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Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: LCD TFT
• typ panelu LCD: Polaryzator przeciwodblaskowy
• Długość przekątnej ekranu (cale): 10,2 cale
• Rozdzielczość: 800 (szer.) x 480 (wys.) x 3 (RGB)
• Współczynnik kontrastu (typowy): 250:1

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 250 mW RMS (wbudowane 

głośniki)
• Moc wyjściowa (RMS): 10 mW RMS (słuchawki)
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB (słuchawki), > 

62 dB (wbudowane głośniki)

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, 

Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-
RW, WMA, DVD+R/+RW, Płyta CD

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 
A-B, Kąt, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, 
Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej, Odtwarzanie w zwoln. tempie 
w tył, Odtwarzanie w zwoln. tempie w przód, 
Powiększenie

• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
• Formaty kompresji: MPEG4, DivX

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: Dolby Digital, MP3, WMA
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Kodowanie MP3: 32–320 kb/s
• Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Jolliet
• Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s

Możliwości połączeń
• Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1
• wejście audio-wideo: Kompozytowe (CVBS) x1
• Wyjście audio – cyfrowe: Koncentryczne (cinch)
• Wejście prądu stałego: 9 V
• Inne połączenia: Wyjście S-video, Wyjście 

komponentowe (z przeplotem)
• Gniazdo słuchawek: Słuchawki stereofoniczne 

3,5 mm

Udogodnienia
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Odporny na wstrząsy

Tuner/Odbiór/Transmisja
• DVB: Naziemny DVB*

Dekodowanie wideo
• Proporcje obrazu: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
• Odbiór-demodulacja: COFDM 2K/8K, Zgodny z 

MPEG-2 DVB, Sieć: MFN/SFN, QPSK

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: Wejście napięcia stałego 9 V, 

110–240 V, 50/60 Hz
• Przewody: Przewody A/V x1, S-video x1, 

rozdzielonych składowych sygnału x1
• Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo 

zapalniczki) 12 V DC
• Pilot zdalnego sterowania: Wąski pilot AY5506
• Akcesoria w zestawie: Antena zewnętrzna, Etui 

podróżne
• Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna

Zasilanie
• Typ baterii: Wbudowany akumulator
• Czas eksploatacji baterii: Do 6 godz.*

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

270 x 32 x 188 mm
• Waga produktu: 1,5 kg
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

336 x 282 x 145 mm
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

297 x 361 x 450 mm
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3
• Waga kartonu zbiorczego: 9,7 kg
•
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* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami 
handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie 
licencji.

* Windows Media oraz logo Windows są znakami handlowymi lub 
zastrzeżonymi znakami handlowymi firmy Microsoft Corporation w 
Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i 
zastosowanych ustawień.

http://www.philips.com

