
 

 

Philips
Draagbare DVD-speler

22,9 cm (9") LCD, breedbeeld

PET988
Genieten van uw favoriete films en foto's

met verstelbaar beeldscherm met 2 standen
Bekijk en beluister uw favoriete films, muziek en diapresentaties nu op de Philips PET988 
draagbare DVD-speler. Dit apparaat kan allerlei soorten media afspelen en past bij elk 
interieur dankzij de verwisselbare frames voor het 9 inch LCD-kleurenscherm.

Talloze entertainmentopties
• 22,9 cm (9") TFT LCD-breedbeeldkleurenscherm
• DVD's, DVD+/-R's en DVD+/-RW's, (S)VCD's en DivX®- en MPEG4-films afspelen
• Voor muziek op (MP3-)CD en CD-RW
• Ingebouwde stereoluidsprekers voor hoogwaardig geluid

Makkelijk digitale foto's bekijken
• Geef foto's en diapresentaties weer
• Bekijk uw foto's meteen vanaf geheugenkaarten, USB, DVD's en CD's
• Extra frame dat bij uw inrichting past

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Handige afstandsbediening voor meer bedieningsgemak
• AV-uitgang naar TV
• Weergave van tijd en datum
• Aanraakgevoelige toetsen voor intuïtieve bediening
• Stereo-hoofdtelefoonaansluiting voor meer luisterplezier



 DVD, DivX en MPEG4 afspelen
Met DivX®-ondersteuning kunt u vanuit uw 
huiskamer video's in DivX®-formaat bekijken. 
DivX® is een MPEG4-
videocompressietechnologie waarmee grote 
bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's 
kunnen worden opgeslagen op media zoals 
CD-R/RW, geheugenkaarten en DVD-video. 
DivX-CD's kunnen worden afgespeeld op 

bepaalde DVD-spelers, DVD-recorders en 
home theatre-systemen.

(MP3-)CD- en CD-RW-muziek
MP3 is een revolutionaire 
compressietechnologie waarmee grote digitale 
muziekbestanden tot 10 keer kleiner kunnen 
worden gemaakt, zonder dat dit de 
geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele 
CD kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

Extra frame
Een extra frame dat u op uw draagbare DVD-
speler klikt. Hiermee past u uw speler aan uw 
huis- of kantoorinrichting aan.

Aanraakgevoelige toetsen
Dankzij de aanraakgevoelige toetsen is een 
lichte druk al voldoende om het apparaat te 
bedienen. U hoeft dus niet meer hard op de 
toetsen te drukken!
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Beeld/scherm
• Schermdiagonaal (inch): 9 inch
• Schermtype: LCD TFT
• Resolutie: 640 (b) x 220 (h) x 3 (RGB)
• Helderheid: 150 cd/m²
• Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
• Contrastverhouding (normaal): 250:1
• Effectief weergavegebied: 202,56 (B) × 105,27 (H)
• Pixelpitch: 0,1055 (H) × 0,4785 (H)
• Responstijd (normaal): 30 ms

Geluid
• Uitgangsvermogen: 500 mW RMS (ingebouwde 

luidsprekers)
• Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS 

(oortelefoon)
• Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelefoon), 

>62dB (ingebouwde luidsprekers)

Videoweergave
• Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, 

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

• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, 
Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, 
Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam 
vooruit, Zoom

• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
• Compressie-indelingen: Divx, MPEG4

Audioweergave
• Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
• Media afspelen: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
• Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, Jolliet

Connectiviteit
• DC-ingang: 9 V
• Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm 

stereohoofdtelefoon
• AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
• SD/MMC-kaartsleuf: SD-kaartlezer
• USB

Accessoires
• AC/DC-adapter: DC-IN 9 V; 110-240 V, 50/60 Hz
• Afstandsbediening: Slanke afstandsbediening
• Kabels: 1 A/V-kabel
• Gebruiksaanwijzing: 16 talen

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

405 x 353 x 250 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Gewicht van de omdoos: 6,8 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

340 x 240 x 133 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

270 x 210 x 105 mm
• Verpakkingstype: D-box
• Gewicht van het product: 2 kg
•
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