
 

 

Philips
Bærbar DVD-spiller

18 cm / 7" LCD-skjerm
3 t spilletid
TUV

PD7006
Artig, bærbar DVD-spiller

utformet for å tåle søl
Nyt underholdning hvor du enn befinner deg. Den bærbare DVD-spilleren PD7006 har en utforming 

som tåler søl, slik at den passer utmerket for barn. Du kan la dem se på favorittfilmene uten at du 

trenger å bekymre deg over at de skal søle drikke. TUV-godkjent monteringsveske følger med.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten
• Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• DivX-sertifisert for standard DivX-videoavspilling
• MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
• Vis JPEG-bilder fra bildeplate

Utformet for å tåle søl
• Beskytter enheten mot vannsøl
• Gummioverflate som er enkel å rengjøre

Ekstra detaljer for anvendelighet
• TUV-godkjent monteringsveske inkludert
• Kos deg med opptil 3 timer med avspillingstid med innebygd batteri*
• USB-tilkobling for avspilliing av video, bilder og musikk
• Nøyaktig fortsettelse etter strømbrudd
• Biladapter følger med



 MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling

MP3 er en revolusjonerende 
komprimeringsteknologi som kan gjøre store 
digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten 
at det går ut over lydkvaliteten i særlig grad. Én 
CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

Vis JPEG fra bildeplate

Vis JPEG-bilder som er lagret på platen. 
Gjenopplev favorittøyeblikkene med familie og 
venner når som helst!

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

Den bærbare Philips-DVD-spilleren er 
kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene 
som er tilgjengelige på markedet. DVD, DVD+/
-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle disse 
kan spilles av på DVD-spilleren. DVD+/-R er 
en forkortelse for en DVD-stasjon som kan 
lese begge de to vanlige opptakbare DVD-
formatene. Tilsvarende leser DVD+/-RW 
begge de vanlige overskrivbare platetypene.

Fortsettelse etter strømbrudd
DVD-videospilleren husker hvor du stoppet å 
se forrige gang når den ble slått av direkte, eller 
når strømforsyningen tok slutt. Hvis du ikke 
byttet til en annen plate, fortsetter spilleren 
der du stoppet filmen forrige gang, ved å laste 
inn platen på nytt. Det gjør livet ditt mye 
lettere!

DivX-sertifisert
Med DivX®-støtte kan du glede deg over 
DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, 
inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt. 
DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert 

videokomprimeringsteknologi som du kan 
bruke til å lagre store filer som filmer, trailere 
og musikkvideoer på medier som CD-R/RW 
og DVD-R-plater, USB-lagring og andre 
minnekort, for avspilling på den DivX®-
sertifiserte Philips-enheten.

USB-kontakt

Du kan ganske enkelt koble den bærbare USB-
enheten til USB-kontakten på den bærbare 
DVD-spilleren fra Philips, og spille av digitale 
videoer, bilder eller musikk direkte. Nå kan du 
dele de beste opplevelsene dine med venner og 
familie.

Utformet for å tåle søl
Enheten er konstruert for å tåle utilsiktet søl. 
Designen har en gummioverflate som tåler søl 
og hindrer at væsker skader elektriske og 
mekaniske deler. Den er også enkel å rengjøre.

TUV-godkjent monteringsveske
TUV-godkjent monteringsveske inkludert
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Bilde/skjerm
• Diagonal skjermstørrelse: 7 tommer / 18 cm 
• Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
• Skjermtype: LCD TFT

Lyd
• Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde 

høyttalere)
• Utgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefon)
• Signal/støy-forhold: >80 dB (linjeutgang), >76 dB 

(øretlf), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-

CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, 
DVD+R/+RW, CD

• Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig 
bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Zoom, 
Fortsett avspilling fra stopp

• Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC
• Komprimeringsformater: Divx, MPEG4

Lydavspilling
• MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
• Avspillingsmedier: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
• Filsystemer som støttes: ISO-9660, Jolliet

Tilkoblingsmuligheter
• DC-inngang: 9V, 0,8 A
• Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereo hodetelefon
• AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
• USB

Anvendelighet
• Batteriladeindikasjon

• Støtsikker
• Standard for vanntetthet: IPX4

Tilbehør
• AC/DC-adapter: DC 9 V, 0,8 A, 110–240 v, 50/

60 Hz
• Brukerhåndbok: Flere språk
• Bilsett: biladapter, 12 V DC
• Veske: TUV-godkjent veske til å monteres i bilen

Drift
• Batteritype: Innebygd batteri
• Batterilevetid: Opptil 3 timer*

Ytre eske
• Bruttovekt: 5,681 kg
• GTIN: 1 87 12581 63866 2
• Yttereske (L x B x H): 35,8 x 23,6 x 24,4 cm
• Nettovekt: 4,32 kg
• Antall emballasjer: 3
• Taravekt: 1,361 kg

Mål, emballasje
• Type hylleplassering: Modell
• Emballasjemål (B x H x D): 34 x 23 x 7,3 cm
• EAN: 87 12581 63866 5
• Bruttovekt: 1,75 kg
• Nettovekt: 1,44 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Modell
• Taravekt: 0,31 kg

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 20,2 x 4 x 16,4 cm
• Vekt: 0,82 kg
•
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* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for 
DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 
kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.
* Batterilevetiden for avspilling er en cirkatid og kan variere avhengig 

av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du 
sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner 
(ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og 
bruke produktet ved romtemperatur.

* Emballasjen i vesken er i samsvar med prøve som er i samsvar med 
vedlegg IV i ECE R21.01-reguleringen utført av TUV Rheinland 
(testrapport nr.: 85-R21-087/12).
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