
 

 

„Philips“
Nešiojamasis DVD 
grotuvas

18 cm/7 colių LCD

PD7001B
Filmai keliauja kartu

Mėgaukitės filmais bet kada ir bet kur! Nešiojamasis PD7001B DVD leistuvas su 7 colių 
(18 cm) skystųjų kristalų ekranu leis mėgautis DVD filmais, MP3-CD / CD muzika ir JPEG 
nuotraukomis kelyje.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje
• Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
• „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
• MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
• Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

Praturtinkite savo AV pramogų patirtį
• 17,8 cm (7 col.) TFT spalvinis LCD ekranas su 16:9 plačiaekranio vaizdo formatu
• Integruoti stereogarsiakalbiai

Papildomos priemonės jūsų patogumui
• Tikslus tęsimas dingus maitinimui
• Nedaug mygtukų, kad būtų paprasta ir lengva valdyti
• Pridedamas automobilinis adapteris



 MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas

MP3 – revoliucinė glaudinimo technologija, 
kurią naudojant dideli skaitmeniniai muzikos 
failai gali būti sumažinti iki 10 kartų 
nepabloginant garso kokybės. Viename CD 
diske telpa iki 10 valandų muzikos.

Peržiūrėkite JPEG iš nuotraukų disko

Leiskite JPEG nuotraukas, įrašytas diskuose. 
Atkurkite įsimintinas akimirkas su šeima ir 
draugais, kada tik norite!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

„Philips“ nešiojamasis DVD grotuvas gali būti 
naudojamas su daugeliu DVD ir CD diskų, 
kuriais prekiaujama rinkoje. DVD, DVD+/-R, 
DVD+/-RW, (S)VCD ir CD diskai – visus juos 
galima paleisti DVD grotuvu. DVD+/-R yra 
DVD diskų įrenginio, kuriuo galima naudoti abu 
įprastinius įrašomuosius DVD formatus, 
trumpinys. Taip pat DVD+/-RW priima abu 
įprastinius perrašomųjų diskų tipus.

Tęsimas dingus maitinimui
DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje 
vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis 
buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu 
neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs 
rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote 
paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. 
Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!

„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.
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Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

20,2 x 4 x 16,4 cm
• Svoris: 0,53 kg

Vaizdas / ekranas
• Ekrano įstrižainės dydis: 7 in / 18 cm 
• Skyra: 480 x 234 x3(RGB)
• Ekrano tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT

Garsas
• Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti 

garsiakalbiai)
• Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
• Signalo ir triukšmo santykis: > 80 dB (išvestis), > 76 

dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas
• Atkuriama medija: DVD, Kompaktinis diskas (CD) 

su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) 
su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/
CD-RW, DVD+R/+RW, CD

• Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas, 
Persukimas, OSD, Pakartoti, Maišyti grojimą, 
išdidinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo

• Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, 
NTSC

• Glaudinimo formatai: MPEG4, „Divx“

Garso atkūrimas
• MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
• Glaudinimo formatas: „Dolby Digital“, MP3
• Atkuriama medija: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
• Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Jolliet“

Prijungimo galimybė
• Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 0,8 A

• Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninio garso ausinės
• AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1

Patogumas
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
• Atsparus smūgiams

Priedai
• Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 0,8 A, 

110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
• Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
• Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo 

adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)

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

Išorinė kartoninė dėžutė
• Outer carton (L x W x H): 24 x 22,5 x 27 cm
• Grynasis svoris: 2,301 kg
• Bendras svoris: 3,32 kg
• Pakuotės svoris: 1,019 kg
• GTIN: 1 87 12581 68423 2
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3

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

23 x 25,5 x 7 cm
• Grynasis svoris: 0,767 kg
• Bendras svoris: 1 kg
• Pakuotės svoris: 0,233 kg
• EAN: 87 12581 68423 5
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Išdėstymo tipas: Gulsčias
•
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* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, 
Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir 
nustatymų.

* „Dolby“ ir dviejų „D“ simbolis yra registruotieji „Dolby Laboratories 
Inc.“ prekių ženklai.

http://www.philips.com

