
 

 

Philips
Hordozható DVD-lejátszó

PET836
Keskeny készülék DVD-nyílással

beépített digitális TV-vevővel
A filmek és a zene varázsa életre kel a tábla stílusú Philips PET836 készülék 8,5”-es LCD-
képernyőjén. Ingyenesen sugárzott digitális TV-műsorokat nézhet a beépített digitális TV-
vevővel. A készülék autóba szerelhető, és USB-csatlakozóval rendelkezik.

Merüljön el az AV-szórakozásban menet közben
• DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
• MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lemezek lejátszása
• Kép-CD JPEG képfájljainak megosztásához

Tapasztalja meg a digitális interaktív tévézést
• DVB-T támogatása ingyenes digitális TV- és rádiócsatornákhoz
• 7 napos elektronikus programfüzet (EPG)
• Közvetlen Teletext és felirat funkció támogatása

A tökéletes kényelemért
• Akár 3 órás lejátszási idő a beépített akkumulátorral*
• Autóba szerelhető, az egyszerű használatért
• USB-kapcsolat USB-eszközön tárolt fényképek és zene eléréséhez
• Hordtáska mellékelve



 DVD, DivX és MPEG4 lejátszása
A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy 
kódolt videofelvételeket tekinthet meg 
nappalija kényelmében. A DivX® 
médiaformátum MPEG4 alapú videotömörítési 
technológia, amely nagy fájlméretű filmek, 
előzetesek és zenei videók tárolását teszi 
lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és 
DVD-videón. A DivX® CD lemezt lejátszhatja 
egyes DVD-lejátszókon, DVD-felvevőkön és 
házimozirendszereken.

DVB-T támogatása
Bővítse tovább szórakozási lehetőségeit, és 
élvezze a digitális csatornák műsorát – ingyen. 
A DVB-T (földfelszíni digitális műsorszórás) 
használatával ingyenes digitális televízió- és 
rádióműsorokat foghat Európában. A jel 
digitális módon, analóg lépések nélkül érkeznek 
a kiváló képminőség megtartása érdekében.

Autóba szerelhető
Ha szórakozni szeretne útközben, miért ne 
vinné magával hordozható DVD-lejátszóját 
otthonából az útra? Az egyedi autóba szerelési 
rendszer egyszerű használatot nyújt. A 

gyorskioldó kar segítségével egyszerűen 
eltávolíthatja a lejátszót, ha nem használja. A 
hordozható DVD-lejátszót magával is viheti, 
csak a tartószerevényt hagyva az autóban.

USB-kapcsolat fényképekhez és zenéhez
Egyszerűen csatlakoztassa a hordozható 
készüléket a Philips hordozható DVD-lejátszó 
USB-csatlakozójához, és játssza le közvetlenül 
USB-n keresztül, vagy válassza ki a digitális 
zenét vagy a fényképeket. Most már családjával 
és barátaival is megoszthatja kedvenc 
pillanatait.
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Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 8,5 hüvelyk
• Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
• Kontrasztarány (tipikus): 250:1
• Válaszidő (tipikus): 30 ms
• LCD-panel típusa: Csillogásvédő polarizátor

Hang
• Kimeneti teljesítmény: >250 mW RMS (beépített 

hangszórók)
• Kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS 

(fülhallgató)
• Jel-zaj arány: > 76 dB (ki), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, 

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

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, Lemez 
menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, OSD, 
Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú 
visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagyítás

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
• Tömörítési formátumok: MPEG4, Divx

Hanglejátszás
• Tömörített formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, WMA-CD
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet

Csatlakoztathatóság
• TV csatlakozása: Antenna
• fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató
• AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)

• AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• USB
• Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
• Egyenáram bemenet: 9 V

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Ütésbiztos

Hangolóegység/Vétel/Adás
• DVB: Földfelszíni DVB *

Videodekódolás
• Képoldalarány: 16:9, 4:3
• Vétel-demoduláció: COFDM 2K/8K, MPEG 2 DVB 

megfelelőség, Hálózat: MFN/SFN, QPSK

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter: DC be 9 V; 100-240 

V, 50/60 Hz
• Kábelek: 1 db AV kábel
• Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
• Távvezérlő: AY5506 vékony távvezérlő
• Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
• Intelligens autóba-szerelhetőség: 1 db
• Hordtáska: Védőtáska
• Mellékelt tartozékok: Antenna

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

256 x 170 x 34,5 mm
• Termék tömege: 1,1 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

298 x 295 x 63 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Fődoboz mérete: 305 x 308 x 200 mm
• Fő kartondoboz súlya: 5,9 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz
•
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* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a 
DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.

* A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation 
védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy 
más országokban.

* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a 
beállításoktól függhet.

http://www.philips.com

