
 

 

Philips
Hordozható DVD-lejátszó

17,8 cm-es (7"-es) LCD
3 óra játékidő
DTV

PD7005
Nézze meg kedvenc TV-programjait és DVD-it bárhol
ezzel a könnyen beállítható készülékkel
Élvezze az ingyenes digitális TV-programokat a PD7005 hordozható DVD-lejátszó beépített 
digitális TV-vevője segítségével. A 7”-es forgatható TFT LCD képernyővel akár 3 órán 
keresztül tartó filmnézési, zenei vagy képnézegetési élményben is része lehet, mialatt úton van.

Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton
• DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
• DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához
• MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
• JPEG-képek megtekintése képlemezről

Valós idejű szórakozás hordozható TV-vel
• 17,8 cm-es (7") színes TFT LCD kijelző, széles képernyős (16:9) formátummal
• Támogatja a DVB-T szabványt az ingyenes digitális TV esetében
• Elektronikus programfüzet (EPG)
• Közvetlen Teletext és felirat funkció támogatása
• Egyszerű beállítás és automatikus csatornakeresés

Különleges tapintás az Ön kényelméért
• Akár 3 órás játékidő a beépített akkumulátorral*
• Gépkocsiadapter és a beszereléshez alkalmas pánt mellékelve
• Teljes visszakapcsolás áramkimaradás esetén



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

A Philips hordozható DVD-lejátszó a legtöbb 
kapható DVD és CD lemezzel kompatibilis. A DVD, 
DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, és CD formátumok 
mind lejátszhatók a DVD-lejátszón. A DVD+/-R egy 
rövid kifejezés a DVD-meghajtóra, amely mindkét 
írható DVD formátum olvasására alkalmas. 
Hasonlóan, a DVD+/-RW képes mindkét újraírható 
lemezformátum kezelésére.

DVB-T (ingyenes)

Támogatja a DVB-T szabványt az ingyenes digitális 
TV esetében

18 cm (7") sz. TFT LCD (16:9)

A színes LCD képernyőnek köszönhetően életre 
keltheti gondosan őrzött fényképeit. Ismerje meg a 
papírképek esetében megszokott, részletgazdag és 
élénk színekkel történő megjelenítés kiváló 
minőségét. A 16:9-es széles képformátum egy 
univerzális szabvány a nagyfelbontású digitális 
televíziók számára. A natív 16:9-es képoldalarány 
kiváló játék- és videomegjelenítést kínál a képernyő 
alján és tetején lévő fekete csíkok nélkül, valamint a 
kép különböző képernyőméretekhez illeszkedő 
átméretezéséből adódó minőségveszteség nélkül.

DivX tanúsítvánnyal rendelkező
A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-kódolt 
videofelvételeket és - többek között Interneten 
vásárolt hollywoodi - filmeket tekinthet meg 
nappalija kényelmében. A DivX adatformátum olyan 
MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely 
nagy fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható DVD 
lemezeken, USB tárolóeszközökön és egyéb 
memóriakártyákon, melyeket DivX Ultra Certified® 
Philips készüléke képes lejátszani.
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Műszaki adatok

* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a 
DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a 
beállításoktól függhet.

* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a 
felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a 
minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a 
beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és 
szobahőmérsékleten használja a készüléket.
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