
 

 

Philips
Portatif DVD Oynatıcı

18 cm/ 7 inç LCD
3 saat oynatma süresi
USB

PD7006P
Sıvı sıçramalarına dayanıklı tasarıma

sahip eğlenceli taşınabilir DVD'niz
Gittiğiniz her yerde eğlencenin tadını çıkarın. Sıçramalara dayanıklı tasarıma sahip olan taşınabilir 
PD7006 DVD oynatıcı, çocuklara içeceklerini dökmelerinden endişelenmeden sevdikleri filmleri 
izletmek için idealdir. Filmlerinize, müziğinize ve fotoğraflarınıza her yerde erişin.

Yolda film, müzik ve fotoğraf keyfi
• DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD uyumlu
• Standart DivX video oynatımı için DivX Sertifikalıdır
• MP3-CD, CD ve CD-RW çalma
• Görüntü diskinden JPEG fotoğraflar görüntüleyin

Sıçramalara dayanıklı tasarım
• Kolay temizlenen lastik yüzey
• Cihazınızı su dökülmesine karșı koruyun

Rahatınız için çalıșıyoruz
• Dahili pil ile 3 saate kadar oynatım*
• Video, fotoğraf ve müzik çalma için USB bağlantısı
• Güç Kaybında Açılıșta Devam
• Araç adaptörü birlikte verilir



 MP3-CD, CD ve CD-RW çalma

MP3, büyük dijital müzik dosyalarının ses 
kalitesinde önemli bir azalma olmaksızın 10 
kata kadar küçültülebildiği, devrim niteliğinde 
bir sıkıștırma teknolojisidir. Tek bir CD'de 10 
saate kadar müzik saklanabilir.

Görüntü diskinden JPEG görüntüleyin

Diskinizde kayıtlı JPEG fotoğraflar 
görüntüleyin. En sevdiğiniz anlarınızı aileniz ve 
dostlarınızda istediğiniz zaman yeniden 
yașayabileceksiniz!

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

Philips Tașınabilir DVD oynatıcı piyasada 
bulunan DVD ve CD disklerin çoğuyla 
uyumludur. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, 
(S)VCD ve CD – tümünü DVD oynatıcıda 
çalıștırabilirsiniz. DVD+/-R, en yaygın 
kaydedilebilir DVD formatlarının her ikisiyle de 
uyumlu bir DVD sürücü için kullanılan 
kısaltmadır. Aynı șekilde, DVD+/-RW de en 
yaygın tekrar yazılabilir disk türlerinin her 
ikisine de uygundur.

Açılıșta Devam
DVD-Video oynatıcı, cihaz doğrudan 
kapatıldığında veya elektrik kesildiğinde 
kaldığınız yeri hatırlar. Bașka bir diske 
geçmediyseniz, oynatıcınız diski yeniden 
yükleyerek filmi kaldığı yerden oynatmaya 
devam eder. Bu da hayatınızı biraz daha 
kolaylaștırır.

DivX Sertifikalı
DivX® desteği sayesinde, satın aldığınız 
Hollywood filmleri dahil olmak üzere 

İnternetten aldığınız DivX kodlu video ve 
filmlerin keyfini çıkarabilirsiniz. DivX ortam 
formatı, filmler, tanıtımlar ve müzik dosyaları 
gibi büyük dosyaları, DivX Ultra Certified® 
Philips cihazınızda oynatmak/çalmak amacıyla 
CD-R/RW ve DVD kaydedilebilir diskler, USB 
depolama cihazları ve diğer hafıza kartları gibi 
formatlarda kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 
tabanlı bir video sıkıștırma teknolojisidir.

USB bağlantısı

Sadece tașınabilir USB cihazınızı Philips 
tașınabilir DVD oynatıcısının USB konektörüne 
takın ve dijital videolarınızı, müziğinizi ya da 
fotoğraflarınızı doğrudan oynatın. Artık en 
sevdiğiniz anları aileniz ve arkadașlarınızla 
paylașabilirsiniz.

Sıçramalara dayanıklı tasarım
Cihazınız kaza eseri dökülmelere dayanacak 
șekilde üretilmiștir. Dökülmelere dayanıklı 
tasarımı ve lastik yüzeyi, sıvıların elektrikli veya 
mekanik bileșenlere zarar vermesini önler, 
üstelik temizlemesi de çok kolaydır.
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Özellikler
Portatif DVD Oynatıcı
18 cm/ 7 inç LCD 3 saat oynatma süresi, USB

Power
Resume
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Ürün boyutları
• Ürün boyutları (G x Y x D): 20,2 x 4 x 16,4 cm
• Ağırlık: 0,82 kg

Dıș Karton
• Dıș karton (L x G x Y): 28 x 24,5 x 26 cm
• Net ağırlık: 3,18 kg
• Brüt ağırlık: 4,27 kg
• Dara ağırlığı: 1,09 kg
• GTIN: 1 87 12581 68125 5
• Ambalaj sayısı: 3

Görüntü/Ekran
• Diagonal ekran boyutu: 7 inç / 18 cm 
• Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
• Ekran tipi: LCD TFT

Ses
• Çıkıș Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
• Çıkıș gücü (RMS): 5mW RMS (kulaklık)
• Sinyal gürültü oranı: >80dB(hat çıkıșı), 

>76dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

Video Oynatma
• Oynatılabilen Ortamlar: DVD, Picture CD, SVCD, 

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

• Disk Çalma Modları: Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı 
İleri, OSD, Tekrarlama, Büyütme, Durdurulan 
Yerden Tekrar Çalma

• Video disk oynatma sistemi: PAL, NTSC
• Sıkıștırma formatları: Divx, MPEG4

Müzik Çalma
• MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps
• Sıkıștırma formatı: Dolby Dijital, MP3

• Oynatılabilen Ortamlar: CD, CD-RW, MP3-CD, 
CD-R

• Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Jolliet

Bağlantı
• DC giriși: 9V, 0,8A
• Kulaklık jakı: 3,5 mm Stereo Kulaklık
• AV çıkıșı: Kompozit (CVBS) x1
• USB

Kullanılabilirlik
• Pil șarj göstergesi
• Darbeye dayanıklı
• Su geçirmezlik standardı: IPX4

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü: DC 9V, 0,8A, 110-240v, 50/

60Hz
• Kullanım Kılavuzu: Birden fazla dil
• Araç seti: araç adaptörü, 12vDC

Güç
• Pil Tipi: Dahili pil
• Pil ömrü: 3 saate kadar*

Ambalaj boyutları
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

26,2 x 24,2 x 7,4 cm
• Net ağırlık: 1,06 kg
• Brüt ağırlık: 1,31 kg
• Dara ağırlığı: 0,25 kg
• EAN: 87 12581 68125 8
• Birlikte verilen ürün sayısı: 1
• Ambalaj türü: Sahte
• Raf yerleșimi tipi: Sahte
•
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* DivX, DivX Certified, ve ilgili logolar, DivXNetworks, Inc.adına tescil 
edilmiș ticari markalardır ve lisansla kullanılmaktadırlar.

* Șarj edilebilir pillerin șarj edilme sayısı sınırlıdır ve bir süre sonunda 
değiștirilmeleri gerekebilir. Pil ömrü ve șarj edilme sayısı, kullanıma 
ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.

* Pil ömrü, kullanıma ve ayarlara bağlı olarak değișebilir.
* Çalma süresi için pil ömrü tahminidir ve uygulama durumuna bağlı 

olarak değișebilir. Pil ömrünü optimize etmek için kullanıcı, LCD arka 
aydınlatmasını minimum seviyeye ayarlamalı, kulaklıkları bağlamalı 
(dahili hoparlörlerle değil) ve orta ses seviyesinde dinlemeli ve ürünü 
oda sıcaklığında kullanmalıdır.

* Dolby ve çift D simgesi, Dolby Laboratories Inc. șirketinin ticari 
markalarıdır.
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