
 

 

„Philips“
Nešiojamas televizorius

• 23 cm/9 colių skaitmeninis LCD
• 2 val. įrašų
• DTV

PT9000
Bet kuriame kambaryje

galite žiūrėti televiziją, vaizdo įrašus, nuotraukas ir klausytis muzikos

Mėgaukitės pramogomis žiūrėdami „Philips“ nešiojamąjį televizorių PT9000. 23 cm / 9 in didelės 
skiriamosios gebos LCD ekranas prikelia televiziją, skaitmeninius vaizdo klipus ir nuotraukas naujam 
gyvenimui. Naudodami specialų montavimo rinkinį galėsite greitai sumontuoti jį virtuvėje.

Sužinokite, kas yra skaitmeninė interaktyvioji TV
• 22,9 cm (9 in) didelio tankio (800 x 480 piks.) LCD ekranas
• Hibridinis televizijos signalo imtuvas analoginiam ir skaitmeniniam signalui priimti
• Elektroninis programų vadovas (EPG)

Įvairios pramogos jums
• „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
• Žiūrėkite nuotraukų seansus
• Laikrodis, nuotraukų seansai ir muzikos įrašai
• Atkurkite MP3 ir WMA muzikos įrašus

Kad būtų dar patogiau
• Naudojant įkraunamą bateriją filmus galima žiūrėti net 2 val.*
• Paprasta montuoti, nes yra rėmelis, skirtas tvirtinti po spintele
• Maisto ruošimo laikmatis
• USB 2.0 jungtis ir SD atminties kortelės lizdas
• „AV-in“ jungtis – dalytis vaizdo įrašais



 „DivX Certified“
Dėl „DivX®“ palaikymo galite mėgautis 
„DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš 
interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. 
„DivX“ medijos formatas veikia naudojant 
MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, 
kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, 
pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos 
vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip 
CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB 
atmintinės ir kitos atminties kortelės bei 
atkurti naudojant „DivX Certified® Philips“ 
įrenginį.

Analog. ir skaitm. televizijos imtuvas

Su hibridiniu televizijos imtuvu galėsite žiūrėti 
visus kanalus, tiek skaitmeninius, tiek 

analoginius. Transliuojančioms bendrovėms 
pereinant prie skaitmeninių transliacijų su 
hibridiniu televizijos imtuvu galėsite žiūrėti ir 
analoginius kanalus, o vėliau – skaitmeninius. 
Tiek šiuo metu, tiek ateityje galėsite mėgautis 
sklandžiomis transliacijomis – nieko nereikės 
keisti.

Atkurkite MP3 ir WMA muzikos įrašus

Atkurkite MP3 ir WMA muzikos įrašus

Filmus galima žiūrėti net 2 val.

Šiame „Philips“ grotuve yra kompaktiška 
integruota įkraunama baterija, todėl įrašais 
galėsite mėgautis ilgiau. Iki 2 valandų 
nepertraukiamo filmų, nuotraukų ir muzikos 
atkūrimo – ir tai tik vieną kartą įkrovus. Tiesiog 
prijunkite maitinimo laidą ir įkraukite grotuvą – 
argi ne paprasta.
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Vaizdas / ekranas
• Ekrano tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
• Ekrano įstrižainės dydis: 9 in / 23 cm 
• Skyra: 800 x 480 x3(RGB)

Garsas
• Išvesties galia: 1 W RMS (integruoti garsiakalbiai)
• Išvesties galia (RMS): 10 mW RMS (ausinės)
• Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB (ausinės), > 62 

dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: MPEG4, „Divx“

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA
• Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Jolliet“
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
• WMA sparta bitais: 32–192 kbps

Prijungimo galimybė
• AV įvestis: Kompozitinė (CVBS) x1
• Nuolatinės srovės įvestis: 12 V
• USB
• Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninės ausinės x 2
• SD/MMC kortelių lizdas: SD kortelių lizdas

Patogumas
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
• Lengvas įdiegimas: Automatinis diegimas
• Vartotojo sąsaja: 7 dienų elektroninis programų 

gidas, Automatinis programų sąrašo naujinimas, 
Elektroninis programų gidas, „Now & Next ESG“, 
TV ir radijo režimas, Palaikomi subtitrai keliomis 
kalbomis

• Tėvų kontrolė: Užrakinimas PIN kodu

Priedai
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 12 V, 100–

240 V, 50/60 Hz nuolatinės srovės įvestis
• Kabeliai: 1 x AV laidai
• Nuotolinis valdymas
• Pridedami priedai: Antena
• Vartotojo vadovas: Įvairiomis kalbomis

Maitinimas
• Baterijos tipas: Integruota baterija
• Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 2 val.*

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas
• Skaitmeninis televizorius: Antžeminė DVB *
• Imtuvo diapazonas: UHF, VHF
• Vaizdo atkūrimas: PAL

Vaizdo iššifravimas
• Kraštinių santykis: 16:9, 4:3, 4:3 su juostom
• Priėmimas–demoduliacija: COFDM 2K/8K, 

Suderinama su MPEG-2 DVB, Tinklas: MFN/SFN, 
QPSK

Matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

92 x 373 x 288 mm
• Pakuotės tipas: „D-box“
• Pagrindinės dėžės matmenys: 292 x 316 x 394 mm
• Dėžučių kiekis: 3
• Dėžutės svoris: 5,68 kg
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

248 x 181 x 30 mm
• Gaminio svoris: 1 kg
•
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* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo 
naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki 
minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines 
(nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykitės vidutiniu 
garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.

* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir 
nustatymų.

* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, 
tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo 
skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, 
Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

http://www.philips.com

