
 

 

Philips
Přenosný DVD přehrávač

7"/ 18cm LCD
3 h přehrávání
TUV

PD7006
Váš zábavný přenosný DVD přehrávač

v provedení odolném proti polití
Ponořte se do zábavy, ať jdete kamkoli. Přenosný přehrávač DVD PD7006 v provedení odolném 
proti polití je ideální pro děti, protože jim umožňuje bavit se u svých oblíbených filmů bez obav 
z rozlitých nápojů. Obsahuje montážní pouzdro splňující požadavky organizace TÜV.

Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách
• DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilní
• Certifikace DivX pro standardní přehrávání videí DivX
• Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW
• Prohlížení obrázků JPEG z obrazového disku

Provedení odolné proti polití
• Chrání zařízení proti poškození rozlitou tekutinou
• Pogumovaný povrch se snadným čištěním

Zvláštní funkce pro vaše pohodlí
• Včetně montážního pouzdra splňujícího kritéria zkoušek TÜV
• Vychutnejte si až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii*
• Připojení USB pro přehrávání videa, fotografií a hudby
• Plná obnova po přerušení napájení
• Včetně adaptéru do auta



 Přehrávání MP3-CD, CD a CD-RW

Formát MP3 představuje revoluční kompresní 
technologii, s jejíž pomocí lze velké soubory 
s digitálně zaznamenanou hudbou zmenšit až 
10krát, aniž by se významně snížila kvalita 
zvuku. Na jeden disk CD lze uložit až 10 hodin 
hudby.

Prohlížení obrázků JPEG z obrazového 
disku

Přehrávejte obrázky JPEG, které jsou uloženy 
na disku. Oživte s rodinou a přáteli oblíbené 
okamžiky kdykoli chcete.

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

Přenosný DVD přehrávač Philips je 
kompatibilní s většinou DVD a CD disků 
dostupných na trhu. DVD, DVD+/-R, DVD+/-
RW, (S)VCD a CD – v DVD přehrávači lze 
přehrát všechny. DVD+/-R je zkrácený termín 
označující DVD mechaniku, která pracuje 
oběma obvyklými DVD formáty. Podobně 
DVD+/-RW zvládne oba obvyklé typy 
přepisovatelných disků.

Obnovení napájení
DVD přehrávač si pamatuje, kde jste posledně 
zastavili přehrávání, vypnuli jej nebo vypadlo 
napajení. Pokud jste nepřehrávali jiný disk, 
přehrávač bude pokračovat v přehrávání 
z místa, kde jste film posledně zastavili, 
pouhým nahráním disku. Usnadňujeme vám 
život!

Certifikace DivX
Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že můžete 
zobrazit videa a filmy z internetu, kódované 
systémem DivX®, například zakoupené 
hollywoodské filmy. Formát médií DivX je 
technologie pro kompresi videa založená na 

standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké 
soubory, například filmy, upoutávky a hudební 
videoklipy na média, jako jsou CD-R/RW disky 
a zapisovatelné DVD disky, paměťová zařízení 
USB a další paměťové karty, a přehrávat je na 
svém zařízení Philips DivX Certified®.

Připojení USB

Jednoduše připojte přenosné USB zařízení do 
USB konektoru na přenosném DVD 
přehrávači Philips a přehrávejte digitální videa, 
hudbu či fotografie přímo. Nyní se můžete 
o své oblíbené zážitky podělit s rodinou a 
přáteli.

Provedení odolné proti polití
Zařízení je odolné proti náhodnému polití. 
Tato úprava společně s pogumovaným 
povrchem brání poškození elektrických a 
mechanických součástí rozlitou tekutinou a 
umožňuje snadné čištění.

Montážní pouzdro TÜV
Včetně montážního pouzdra splňujícího 
kritéria zkoušek TÜV
PD7006/12

Přednosti
Přenosný DVD přehrávač
7"/ 18cm LCD 3 h přehrávání, TUV

Power
Resume



Datum vydání 2017-04-05

Verze: 1.1.11

12 NC: 8670 000 88218
EAN: 87 12581 63866 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky: 7 palců / 18 cm 
• Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
• Typ obrazovky: LCD TFT

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS 

(vest. repr.)
• Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon RMS 5 mW 

(sluchátka)
• Odstup signál/šum: >80 dB (linkový výstup), 

>76 dB (sluchátka), >62 dB (vestavěné 
reproduktory)

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, 

Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-
CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD

• Režimy přehrávání disků: Nabídka Disc Menu, 
Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, 
Repeat (Opakování), Zvětšení, Obnovit přehrávání 
od místa zastavení

• Systém přehrávání video disků: PAL, NTSC
• Kompresní formáty: DivX, MPEG4

Přehrávání zvuku
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
• Média pro přehrávání: CD, CD-RW, MP3-CD, 

CD-R
• Podporované systémy souborů: ISO-9660, Jolliet

Možnosti připojení
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V, 0,8 A
• Konektor sluchátek: Stereofonní sluchátka 

s 3,5mm konektorem
• Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
• USB: Ano

Pohodlí
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Otřesuvzdorný: Ano
• Norma vodotěsnosti: IPX4

Příslušenství
• Síťový adaptér: 9 V ss, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz
• Uživatelská příručka: Vícejazyčný
• Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 

12 V DC
• Pouzdro: Pouzdro pro upevnění do auta schválené 

společností TÜV

Spotřeba
• Typ baterie: Vestavěná baterie
• Výdrž baterie: Až 3 hodiny*

Vnější obal
• Hrubá hmotnost: 5,681 kg
• GTIN: 1 87 12581 63866 2
• Vnější obal (D x Š x V): 35,8 x 23,6 x 24,4 cm
• Čistá hmotnost: 4,32 kg
• Počet spotřebitelských balení: 3
• Hmotnost obalu: 1,361 kg

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Rozměry balení (Š x V x H): 34 x 23 x 7,3 cm
• EAN: 87 12581 63866 5
• Hrubá hmotnost: 1,75 kg
• Čistá hmotnost: 1,44 kg
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Dummy
• Hmotnost obalu: 0,31 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 20,2 x 4 x 16,4 cm
• Hmotnost: 0,82 kg
•
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* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky 
společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 
nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.

* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.
* Výdrž baterie je přibližná a může se měnit v závislosti na podmínkách 

použití. Optimalizace výdrže baterie lze dosáhnout snížením 
podsvícení LCD displeje na minimum, připojením sluchátek 
(nevyužíváním vestavěných reproduktorů), poslechem na střední 
úrovni hlasitosti a používáním výrobku při pokojové teplotě.

* Vnitřní pouzdro balení splňuje požadavky jako vzorek, který 
odpovídá normě ECE R21.01, dodatek IV společnosti TÜV Rheinland 
(zkušební protokol č.: 85-R21-087/12).

http://www.philips.com

