
 

 

Philips
Φορητή συσκευή DVD

LCD 18 εκ. (7")
Ψηφιακή τηλεόραση

PD7015
Δείτε DVD και τα αγαπημένα σας τηλεοπτικά προγράμματα 
HD* παντού

με εύκολη εγκατάσταση
Παρακολουθήστε ασύρματα τηλεοπτικά προγράμματα HD*, με τον ενσωματωμένο 
τηλεοπτικό ψηφιακό δέκτη της φορητής συσκευής DVD PD7015. Με οθόνη TFT LCD 18 
εκ. (7"), μπορείτε να παίζετε βίντεο HD, μουσική και φωτογραφίες από τη μονάδα USB.

Αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών εν κινήσει
• Συμβατό με DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW
• Σύνδεση USB για αναπαραγωγή βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής

Απολαύστε ψυχαγωγία φορητής TV σε πραγματικό χρόνο
• Οθόνη LCD 17,8 εκ. (7") υψηλής πυκνότητας (800x480 pixel)
• Λήψη MPEG4 HDTV μέσω δέκτη DVB-T*
• Υποστήριξη άμεσης λειτουργίας teletext και υποτίτλων
• Εύκολη εγκατάσταση και αυτόματη αναζήτηση καναλιών

Επιπλέον χαρακτηριστικά για την άνεσή σας
• Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό AC, τροφοδοτικό αυτοκινήτου και καλώδιο AV



 Οθόνη LCD HD 17,8 εκ. (7")

Η έγχρωμη οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης (800 x 
480 pixel) ζωντανεύει τις εικόνες αναδεικνύοντας 
τις πολύτιμες φωτογραφίες σας, τις αγαπημένες 
σας ταινίες και μουσική με τις 'πραγματικές', 
πλούσιες λεπτομέρειες και τα ζωντανά χρώματα 
που διαθέτουν οι τυπωμένες φωτογραφίες 
υψηλής ποιότητας.

MPEG4 HDTV σε δέκτη DVB-T*
Η HDTV σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε 
τηλεόραση με την καλύτερη δυνατή ποιότητα 
εικόνας και ήχου, χωρίς πρόσθετο set-top box. 
Χάρη στον ενσωματωμένο δέκτη που 
υποστηρίζει σήματα DVB-Terrestrial για φορμά 
MPEG-2 και MPEG-4, λαμβάνετε τηλεοπτικά 
προγράμματα υψηλής ευκρίνειας σε εξαιρετική 
ποιότητα.

Σύνδεση USB

Συνδέστε τη φορητή συσκευή USB στην υποδοχή 
USB της φορητής συσκευής DVD της Philips και 
απολαύστε αμέσως τα ψηφιακά βίντεο, τη μουσική 
και τις φωτογραφίες σας. Τώρα μπορείτε να 
μοιραστείτε τις αγαπημένες σας στιγμές με την 
οικογένεια και τους φίλους σας.
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Χαρακτηριστικά

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό 
κύκλων φόρτισης και ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή τους. 
Η διάρκεια ζωής και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών 
ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση 
και τις ρυθμίσεις.

* Ο χρόνος αναπαραγωγής ανάλογα με τη διάρκεια της μπαταρίας 
είναι κατά προσέγγιση και διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση 
της εφαρμογής. Για μεγαλύτερη διάρκεια, οι χρήστες πρέπει να 
ρυθμίζουν τον οπίσθιο φωτισμό LCD στο ελάχιστο, να συνδέουν 
ακουστικά (και όχι τα ενσωματωμένα ηχεία), να ακούνε σε μέτρια 
ένταση & να χρησιμοποιούν το προϊόν σε θερμοκρασία 
δωματίου.

* DVB-T, υποστηρίζεται μόνο σε επιλεγμένες χώρες
• Βάρος: 0,822 κ.
•

Εικόνα/Οθόνη
• Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 7 ίντσες / 18 εκ. 
• Ανάλυση: 800(w)x480(H)x3(RGB)
• Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT

Ήχος
• Ισχύς: 1W RMS (ενσωματωμένα ηχεία)
• Ισχύς εξόδου (RMS): 5mW RMS (ακουστικά)
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος 
γραμμής), >76dB(ακουστικό), 
>62dB(ενσωματωμένα ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD, CD εικόνων, SVCD, 
Βίντεο CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-
RW, DVD+R/+RW, CD, USB, USB flash drive 
(FAT16/32)

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Μενού 
δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση 
εμπρός, OSD, Repeat (Επανάληψη), Λειτουργία 
Shuffle, Ζουμ, Συνέχιση αναπαραγωγής από 
διακοπή

• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, 
NTSC

• Φορμά συμπίεσης: MPEG4, H.264, MKV, MPEG1, 
MPEG2, MPEG4 (μόνο αρχεία .avi), XviD

Αναπαραγωγή ήχου
• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
• Μορφή συμπίεσης: Dolby Digital, MP3, AAC
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-RW, MP3-CD, 

CD-R, USB
• Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, 

Jolliet

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος DC: 12V, 1,5A
• Υποδοχή ακουστικών: Στερεοφωνικά ακουστικά 

3,5 χιλ.
• Σύνδεση TV: Υποδοχή κεραίας
• Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)
• USB

Ευκολία
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Ανθεκτικό στα χτυπήματα

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Ψηφιακή τηλεόραση: Επίγειος δέκτης DVB *

Αποκωδικοποίηση εικόνας
• Λόγος διαστάσεων: 16:9, 4:3
• Λήψη-Αποδιαμόρφωση: COFDM 2K/8K, 
Συμβατό με DVB MPEG-2, Συμβατό με DVB 
MPEG-4, Δίκτυο: MFN/SFN, QPSK

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: DC 12V, 1,5A, 110-240v, 

50/60Hz
• Καλώδια: 1 καλώδιο AV
• Τηλεχειριστήριο
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλών γλωσσών
• Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας 
αυτοκινήτου, 12vDC

• Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Κεραία

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: 3 ώρες *

Εξωτερική συσκευασία
• Μεικτό βάρος: 4,398 κ.
• Εξωτερική συσκευασία (L x Π x Υ): 

28,3 x 23,4 x 30,2 εκ.
• Καθαρό βάρος: 3,129 κ.
• Αριθμός συσκευασιών καταναλωτή: 3
• Καθαρό απόβαρο: 1,269 κ.
• GTIN: 1 87 12581 52044 8

Διαστάσεις συσκευασίας
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

27,1 x 28,6 x 7,2 εκ.
• EAN: 87 12581 52044 1
• Μεικτό βάρος: 1,336 κ.
• Καθαρό βάρος: 1,043 κ.
• Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
• Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
• Καθαρό απόβαρο: 0,293 κ.
• Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Επίπεδα

Διαστάσεις προϊόντος
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

23,8 x 4,3 x 17" εκ.
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