
 

 

Philips
Prenosný TV

9" (23 cm) digitálny s LCD

2 hodiny prehrávania DTV

PT9000
Zabavte sa kdekoľvek v domácnosti

pomocou televízie, videa, hudby a fotografií
Vychutnajte si svet plný zábavy, ktorý vám prináša prenosný televízor Philips Portable TV PT9000. 

Obrazovka LCD s veľkosťou 9" (23 cm) a vysokým rozlíšením vdýchne život televízii, digitálnym 

videoklipom aj fotografiám. Montážna súprava na skrinku umožňuje rýchlu a jednoduchú inštaláciu do 

kuchyne.

Zažite fenomén interaktívneho digitálneho TV
• 9" (23 cm) LCD displej s vysokou hustotou pixelov (800 x 480)
• Hybridný TV tuner pre analógový a digitálny príjem TV
• Elektronický sprievodca programom (EPG)

Vaša všestranná zábava
• Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
• Sledujte prezentácie fotografií
• Zobrazenie hodín s prezentáciou fotografií a hudbou
• Prehrávajte hudbu vo formát. MP3 a WMA

Pre maximálne pohodlie
• Až do 2 hodín prehrávania filmov s nabíjateľnou batériou*
• Konzola na jednoduchú montáž pod skrinku
• Vstavaný časovač pre varenie
• Konektor USB 2.0 a priečinok pre pamäťovú kartu SD
• Pripojenie AV vstupu pre zdieľanie videa



 Certifikované pre DivX
S podporou štandardu DivX® si budete môcť 
vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX 
prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených 
hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je 
technológia kompresie videa využívajúca 
štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje 
ukladať veľké súbory, napríklad filmy, 
videoukážky či hudobné klipy, na nahrávateľné 
disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia 
USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli 
následne prehrávať na zariadení Philips 
s certifikáciou DivX Certified®.

Analógový a digitálny TV tuner

Pomocou hybridného TV tunera môžete 
sledovať akýkoľvek program - bez ohľadu na 

to, či patrí medzi digitálne alebo analógové 
vysielanie. Zatiaľ čo vysielací priemysel 
prechádza na digitálne vysielanie, hybridný TV 
tuner vám umožní sledovať analógové 
vysielania teraz a akékoľvek, ktoré začne 
následne vysielať digitálne. Získate 
neprerušovanú zábavu - teraz a v budúcnosti.

Prehrávajte hudbu vo formát. MP3 a 
WMA

Prehrávajte hudbu vo formát. MP3 a WMA

Až 2 hodiny prehrávania filmov

Tento prehrávač značky Philips sa dodáva s 
kompaktnou vstavanou nabíjateľnou batériou 
pre dlhotrvajúce napájanie. Na jediné nabitie si 
môžete až 2 hod. vychutnávať nepretržité 
prehrávanie filmov, fotografií alebo hudby. Len 
pripojte napájací kábel a nabite prehrávač - je 
to veľmi jednoduché.
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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Uhlopriečka: 9 palec / 23 cm 
• Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)

Zvuk
• Výstupný výkon: 1 W RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 

dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: MPEG4, Divx

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť
• vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• DC vstup: 12V
• USB
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá 

x 2
• Zásuvka karty SD/MMC: Zásuvka na karty SD

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie
• Jednoduchá inštalácia: Automatická inštalácia
• Užívateľské rozhranie: 7-dňový elektr. sprievodca 

programom, Automatická obnova zoznamu 
programov, elektronický sprievodca programom, 

Now & Next ESG, Režim TV a rádia, Podpora 
viacerých titulkov

• Rodičovská kontrola: Uzamknutie kódom PIN

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: 12 V vstup jednosmerného 

prúdu; 100 – 240 V, 50/60 Hz
• Káble: 1 x AV káble
• Diaľkové ovládanie
• Dodávané príslušenstvo: Anténa
• Manuál používateľa: Viacjazyčný

Príkon
• Typ batérie: Vstavaná batéria
• Životnosť batérie: Až do 2 hod.*

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Digitálny televízor: Pozemné vysielanie DVB *
• Pásma tunera: UHF, VHF
• Prehrávanie videa: PAL

Dekódovanie videa
• Pomer strán: 16:9, 4:3, Formát 4:3 Letterbox
• Príjem - demodulácia: COFDM 2K/8K, MPEG-2 

DVB kompatibilné, Sieť: MFN/SFN, QPSK

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 92 x 373 x 288 mm
• Typ balenia: D-box
• Rozmery hlavnej lepenky: 292 x 316 x 394 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Váha hlavnej lepenky: 5,68 kg
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

248 x 181 x 30 mm
• Hmotnosť produktu: 1 kg
•
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* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť 
podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal 
používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť 
slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej 
hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov 

a prípadne ich bude potrebné vymeniť. Źivotnosť batérie a počet 
nabíjacích cyklov závisí od používania a nastavení.

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné značky 
spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

http://www.philips.com

