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ίτε µε φορητά DVD player της Philips*

ην ευχαρίστηση της ψυχαγωγίας στις µετακινήσεις µε το PAC132 της Philips - οθόνη TFT 

συνδέστε ένα φορητό DVD player της Philips και µοιραστείτε ταινίες DVD/φωτογραφίες 

για ψυχαγωγία µέσα στο αυτοκίνητο χάρη στο έξυπνο κιτ στηρίγµατος αυτοκινήτου.

ν τηλεοπτική σας άνεση
νη Zero Bright Dot™ για βέλτιστη ποιότητα οθόνης
νη LCD TFT 7" για υψηλής ποιότητας εικόνα
λαύστε ταινίες σε φορµά widescreen 16:9
νο κιτ στηρίγµατος αυτοκινήτου για ευκολία χρήσης

ση για τη δική σας άνεση εν κινήσει
στατευτική θήκη
ιλαµβάνεται σύνδεση τροφοδοσίας σε αναπτήρα αυτοκινήτου
δοχή ακουστικών στο πλάι για άνετη σύνδεση
ιλαµβάνεται µετασχηµατιστής AC/DC
 

Philips
Πρόσθετη οθόνη LCD

PAC132



 

Εικόνα/Οθόνη
• Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
• Οθόνη LCD: Αντιθαµβωτικός πολωτής
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 7 ίντσα
• Ανάλυση: 480(w)x234(H)x3(RGB)
• Φωτεινότητα: 200 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
• Πραγµατική περιοχή προβολής: 154,1x86,6 χιλ.
• Βήµα εικονοστοιχείων: 0,107(w)x0,370(H) χιλ.
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Ήχος
• Ισχύς: 250mW RMS(ενσωµατωµένα ηχεία)
• Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος 

γραµµής), >76dB(ακουστικό), 
>62dB(ενσωµατωµένα ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο
• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 

PAL

Συνδεσιµότητα
• Συµβατό*: PET707, PET708, PET730, PET732, 

PET735, PET738, PET830, PET835, PET1030, 
PET1035

• Είσοδος DC: 9~12V

• Υποδοχή σύνδεσης: Έξοδος DC
• Υποδοχή ακουστικών: 1 σετ στερεοφωνικών 

ακουστικών 3,5 χιλ.
• Είσοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήµατος 

(CVBS)

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: DC 9V (110-240v, 50/

60Hz)
• Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας 

αυτοκινήτου, 12vDC
• Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
• Έξυπνο κιτ στηρίγµατος αυτοκινήτου: 1 τµχ.
• Καλώδιο ρεύµατος: 1 τµχ.
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο ήχου/

βίντεο

∆ιαστάσεις
• Βάρος προϊόντος: 0,37 κ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

230 x 246 x 68 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

245 x 270 x 225 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 2,5 κ.
•
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