
 

 

Philips
Bærbare TV

9"/23 cm digital LCD
2 timers spilletid DTV

PT9000
Lad dig underholde hvor som helst derhjemme
med TV, video, musik og billeder
Nyd en verden af underholdningsmuligheder med dette bærbare Philips TV PT9000. 
LCD-skærm på 23 cm (9") med høj opløsning bringer TV, digitale videoklip og billeder til 
live. Installation i dit køkken går nemt og hurtigt med kabinetmonteringspakken.

Oplev det digitale interaktive TV-fænomen
• 22,9 cm (9") LCD-skærm med høj tæthed (800 x 480 pixel)
• Hybrid TV-modtager til analog og digital TV-modtagelse
• Electronic Program Guide (EPG)

Allround-underholdning til dig
• DivX-certificeret til afspilning af standard DivX-video
• Se dine fotos i diasshow
• Visning af ur med fotodiasshow og musik
• Afspil MP3- og WMA-musik

For ultimativ komfort
• Op til 2 timers afspilning med genopladeligt batteri*
• Letmonterbart beslag til montering under hylde
• Indbygget køkkenur
• USB 2.0-stik og stik til SD-hukommelseskort
• AV-indgangsforbindelse til deling af videoer



 DivX-certificeret
Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-
kodede videoer og film fra internettet, 
herunder købte Hollywood-film. DivX-
medieformatet er en MPEG-4-baseret 
videokompressionsteknologi, der gør det 
muligt for dig at gemme store filer som film, 
trailere og musikvideoer på medier som CD-R/
RW- og skrivbare DVD-diske, USB og andre 
hukommelseskort til afspilning på din DivX 
Certified® Philips-enhed.

Analog og digital TV-modtager

Med hybrid TV-modtageren kan du se alle 
programmer – uanset om det måtte være en 

digital eller en analog udsendelse. Mens 
medierne langsomt skifter til digitale 
udsendelser, kan du med hybrid TV-
modtageren se analoge udsendelser nu og 
eventuelle nye digitale. Du modtager 
problemfri underholdning – nu og fremover.

Afspil MP3- og WMA-musik

Afspil MP3- og WMA-musik

Op til 2 timers filmafspilning

Denne afspiller fra Philips leveres med et 
kompakt, indbygget og genopladeligt batteri, 
der giver lang afspilningstid. Nyd op til 2 timers 
kontinuerlig afspilning af film, foto og musik på 
en enkelt opladning. Slut blot netledningen til 
for at oplade batteriet - så enkelt er det.
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Billede/display
• Skærmtype: LCD TFT
• Diagonal skærmstørrelse: 9 tommer / 23 cm 
• Opløsning: 800 (B) × 480 (H) × 3 (RGB)

Lyd
• Udgangseffekt: 1 W RMS (indbyggede højttalere)
• Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefoner)
• Signal/støjforhold: >80 dB (øretelefoner), >62 dB 

(indbyggede højttalere)

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: MPEG-4, DivX

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Understøttede filsystemer: ISO-9660, Jolliet
• MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
• WMA bit-hastigheder: 32-192 kbps

Tilslutningsmuligheder
• AV-indgang: Composite (CVBS) × 1
• DC-indgang: 12 V
• USB
• Hovedtelefonstik: 2 × 3,5 mm 

stereohovedtelefoner
• Stik til SD-/MMC-kort: Stik til SD-kort

Komfort
• Indikator for batteriopladning
• Nem installation: Automatisk kanalindstilling
• Brugerflade: 7 dages elektronisk programguide, 

Automatisk programlisteopdatering, Elektronisk 
programguide, Now & Next programguide, TV- og 

radiotilstand, Undertekster på flere sprog
• Forældrestyring: Lås med PIN-kode

Tilbehør
• Lysnetadapter: DC-indgang 12 V, 100-240 V, 50/60 

Hz
• Kabler: 1 × AV-kabel
• Fjernbetjening
• Medfølgende tilbehør: Antenne
• Brugervejledning: Flere sprog

Strøm
• Batteritype: Integreret batteri
• Batterilevetid: Op til 2 timer*

Tuner/modtagelse/transmission
• Digital TV: DVB-T *
• Tunerbånd: UHF, VHF
• Videoafspilning: PAL

Videodekodning
• Formatforhold: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
• Modtagelse-demodulering: COFDM 2K/8K, 

MPEG-2 DVB kompatibel, Netværk: MFN/SFN, 
QPSK

Mål
• Mål på emballage (B x H x D): 92 x 373 x 288 mm
• Emballagetype: D-box
• Mål på ydre emballage: 292 x 316 x 394 mm
• Enheder pr. kolli: 3
• Ydre emballage, vægt: 5,68 kg
• Mål på produkt (B x H x D): 248 x 181 x 30 mm
• Vægt: 1 kg
•
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* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse og kan 
variere afhængigt af anvendelsesbetingelser. Batterilevetiden kan 
forlænges, hvis brugeren skruer baggrundsbelysningen ned til et 
minimum, bruger hovedtelefoner i stedet for indbyggede højttalere, 
lytter ved moderat lydstyrkeniveau og desuden anvender produktet 
ved stuetemperatur.

* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser 

og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af 
opladningscyklusser varierer afhængig af brug og indstillinger.

* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker 
tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

http://www.philips.com

