
 

 

Philips
Hordozható TV-k

10,2"-es, széles képernyős LCD kijelző

PVD1079
Hordozható hibrid TV

USB 2.0 és SD-kártyanyílással a digitális fájlokhoz
Ezzel a hordozható TV készülékkel a digitális tévézés, az elektronikus programkalauz és a digitális 
minőségű tartalom előnyeit élvezheti. Eközben a beépített USB- és SD-kártyanyílásokon keresztül 
fényképeket nézegethet, illetve DivX videofelvételeket és MP3/WMA formátumú zenét játszhat le.

Tapasztalja meg a digitális interaktív tévézést
• DVB-T támogatása ingyenes digitális TV- és rádiócsatornákhoz
• Elektronikus programfüzet (EPG)

Valós idejű szórakozás hordozható TV-vel
• Ingyenes TV-adás megtekintése valós időben
• PAL/NTSC kompatibilis

Tökéletes képélmény, bármerre is jár
• Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
• Diabemutatók megtekintése
• DivX® és MPEG4 formátumú filmek lejátszása
• MP3 és WMA formátumú zene lejátszása

A tökéletes kényelemért
• Akár 3 órás lejátszási idő a beépített akkumulátorral*
• USB 2.0 csatlakozó és SD memóriakártya aljzat
• AV-bemenet csatlakoztatása videofelvételek megosztásához



 DVB-T támogatása
Bővítse tovább szórakozási lehetőségeit, és 
élvezze a digitális csatornák műsorát – ingyen. 
A DVB-T (földfelszíni digitális műsorszórás) 
használatával ingyenes digitális televízió- és 
rádióműsorokat foghat Európában. A jel 
digitális módon, analóg lépések nélkül érkeznek 
a kiváló képminőség megtartása érdekében.

Zero Bright Dot™ képernyő
Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, 
melyek mentesek az LCD-képernyőkön 
megszokott, zavaró sötét, illetve világos 
pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában 
„fényes pontok”-nak nevezett apró 
tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos 

számú fényes pont előfordulását korábban a 
panel-tömeggyártás elkerülhetetlen 
velejárójának tekintették. A Philips a 
hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú 
minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és 
így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok 
tekintetében a zéró tolerancia elvét követik. 
Válasszon Philips Zero Bright Dot™ 
technológiájú hordozható DVD-lejátszót az 
optimális képminőség érdekében.

DivX® és MPEG4 formátumú filmek 
lejátszása
A DivX támogatottság azt jelenti, hogy kódolt 
videofelvételeket tekinthet meg nappalija 
kényelmében. A DivX médiaformátum egy 

MPEG4 alapú videotömörítési technológia, 
amely nagy fájlméretű filmek, előzetesek és 
zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/
RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A 
DivX CD-lemezt lejátszhatja egyes DVD-
lejátszókon, DVD-felvevőkön és 
házimozirendszerekben.

USB 2.0 és SD-kártyanyílás
Élvezze a gyors és kényelmes hozzáférést a 
fénykép-, video- és MP3-fájlok USB 2.0 
kapcsolaton történő átviteléhez. Nagyobb 
mennyiségben tárolhatja fényképeit, videóit és 
MP3-fájljait a hordozható DVD-lejátszón, ha az 
SD-kártyát behelyezi a beépített SD-
kártyanyílásba.
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Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• LCD-panel típusa: Csillogásvédő polarizátor
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 10,2 hüvelyk
• Felbontás: 800 (sz) x 480 (M) x 3 (RGB)
• Fényesség: 200 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 250:1
• Tényleges látóterület: 222,0 X 133,2 mm
• Képponttávolság: 0,1905 (sz) x 0,1905 (m) mm
• Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 2 W RMS (beépített 

hangsugárzó)
• Kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS 

(fülhallgató)
• Jel-zaj arány: >80 dB (fülh.), >62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG4, Divx

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság
• AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• DC bemenet: 9 V
• USB: Van
• fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató
• SD/MMC memóriakártya aljzat: SD kártyahely

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény: Van
• Könnyen telepíthető: Automatikus telepítés

• kezelői felület: 7 napos elektronikus programfüzet, 
Automatikus programlista-frissítés, Elektronikus 
programfüzet, Mostani és következő műsor, TV és 
Rádió mód, Több felirat támogatása

• Szülői felügyelet: Zárolás PIN kóddal

Tartozékok
• Váltakozó áram/egyenáram adapter: DC be 9 V; 

100-240 V, 50/60 Hz
• Kábelek: 1 db AV kábel
• Távvezérlő: AY5510
• Mellékelt tartozékok: Antenna
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Kapcsoló
• Akku típusa: Beépített akkumulátor

Hangolóegység/Vétel/Adás
• DVB: Földfelszíni DVB *
• Hangolási sávok: UHF, VHF
• Videolejátszás: PAL

Videodekódolás
• Képoldalarány: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
• Vétel-demoduláció: COFDM 2K/8K, MPEG 2 DVB 

megfelelőség, Hálózat: MFN/SFN, QPSK

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

275 x 240 x 170 mm
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék tömege: 1,5 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

330 x 116 x 287 mm
• Fődoboz mérete: 246 x 350 x 300 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 2
• Fő kartondoboz tömege: 5 kg
•
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