
 

 

Philips
Bärbar TV

23 cm/9-tums digital LCD

2 timmars uppspelning DTV

PT9000
Få underhållning var som helst i hemmet

med TV, video, musik och foton
Njut av en värld av underhållningsalternativ med Philips bärbara TV PT9000. Med den 
högupplösta 23 cm/9 tum stora LCD-skärmen blir TV, digitala videoklipp och foton 
levande. Det går snabbt och enkelt att installera den i köket med skåpmonteringssatsen.

Upplev det digitala interaktiva TV-fenomenet
• 22,9 cm (9")LCD-skärm med hög upplösning (800x480 bildpunkter)
• Hybrid-TV-mottagare för analog och digital TV-mottagning
• Elektronisk programguide (EPG)

Mångsidig underhållning för dig
• DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
• Titta på bildspel
• Klocka med fotobildspel och musik
• Spela upp MP3- och WMA-musik

För ultimat bekvämlighet
• Upp till 2-timmars uppspelning med laddningsbart batteri*
• Lättmonterbart fäste för skåpundersida
• Inbyggd tillagningstimer
• USB 2.0-anslutning och SD-minneskortplats
• AV-in-anslutning för videodelning



 DivX Certified
Med funktioner för DivX® kan du spela upp 
DivX-kodade videor och filmer från Internet, 
inklusive köpfilmer. DivX-medieformatet är en 
MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik 
som du kan använda till att spara stora filer 
som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor 
som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-
skivor eller USB-lagringsenheter och övriga 
minneskort för uppspelning på din DivX 
Certified® Philips-enhet.

Analog och digital TV-mottagare

Med Hybrid TV-mottagaren kan du titta på alla 
typer av program  oavsett om det är digitala 

eller analoga sändningar. Medan TV-branschen 
genomför övergången till digital-TV kan du 
med Hybrid TV-mottagaren titta på analoga 
sändningar nu och alla kommande digitala 
sändningar. Du får skarvfri underhållning  nu 
och i framtiden.

Spela upp MP3- och WMA-musik

Spela upp MP3- och WMA-musik

Upp till 2 timmars filmuppspelning

Den här spelaren från Philips levereras med ett 
kompakt, inbyggt och återuppladdningsbart 
batteri för långvarig uppspelning. Upp till 2 
timmar av film-, foto- och musikuppspelning 
kan uppnås av en uppladdning. Anslut bara 
nätkabeln för att ladda upp spelaren – det kan 
inte bli enklare.
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Bild/visning
• Displayskärmtyp: LCD TFT
• Diagonal skärmstorlek: 9 tum / 23 cm 
• Upplösning: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)

Ljud
• Uteffekt: 1 W RMS (inbyggda högtalare)
• Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)
• Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlurar), > 62 dB 

(inbyggda högtalare)

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: MPEG4, Divx

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Filsystem som stöds: ISO-9660, Jolliet
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
• WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

Anslutningar
• AV-ingång: Komposit (CVBS) x1
• DC-in: 12 V
• USB
• Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2
• SD-/MMC-kortplats: SD-kortplats

Bekvämlighet
• Indikering vid batteriladdning
• Enkel installation: Automatisk installation
• Användargränssnitt: 7-dagars elektronisk 

programguide, Autouppdatering av programlista, 
Elektronisk programguide, Now & Next ESG, TV- 

och radioläge, Stöd för flera textningar
• Föräldrakontroll: Lås med PIN-kod

Tillbehör
• AC/DC-adapter: DC-in 12 V; 100-240 v, 50/60 Hz
• kablar: 1 x AV-kabel
• Fjärrkontroll
• Tillbehör som medföljer: Antenn
• Bruksanvisning: Flera språk

Effekt
• Batterityp: Inbyggt batteri
• Batteriets livslängd: Upp till 2 tim.*

Mottagare/mottagning/sändning
• Digital-TV: DVB, markbunden *
• Radioband: UHF, VHF
• Videouppspelning: PAL

Videoavkodning
• Bildförhållande: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
• Mottagning/demodulering: COFDM 2K/8K, MPEG-

2 DVB-kompatibel, Nätverk: MFN/SFN, QPSK

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

92 x 373 x 288 mm
• Förpackningstyp: D-box
• Huvudförpackningens mått: 292 x 316 x 394 mm
• Antal i förpackning: 3
• Vikt på huvudkartong: 5,68 kg
• Produktens mått (B x H x D): 248 x 181 x 30 mm
• Produktvikt: 1 kg
•
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* Batterlivslängden för speltid är ungefärlig och kan variera beroende 
på användningsförhållanden. Användaren kan optimera 
batterilivslängden genom att ställa in LCD-bakgrundsbelysningen på 
minimum, ansluta till hörlurar (inte inbyggda högtalare), lyssna på 
medelhög volym och använda produkten i rumstemperatur.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.
* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 

laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som 
tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

http://www.philips.com

