
 

 

Philips
Portatif DVD Oynatıcı

18 cm/ 7 inç LCD
4 saatlik oynatım süresi

PD7020
Yolda daha uzun film keyfi

Her zaman, her yerde film izleyin! 7 inç (18 cm) döner LCD ekranlı taşınabilir PD7020 
DVD oynatıcı size yolda mükemmel film izleme deneyimini sunuyor. Yolda 4 saate kadar 
DVD/DivX®/MPEG film, MP3-CD/CD müzik ve JPEG fotoğraf keyfi yaşayabilirsiniz.

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

AV eğlence deneyiminizi zenginleștirin
• Daha esnek görüntüleme için 7 inçlik döner renkli LCD panel
• 16:9 geniș ekran formatında film keyfini çıkarın
• Dahili stereo hoparlörler

Rahatınız için çalıșıyoruz
• Șarj edilebilir pille 4 saate kadar oynatma*
• Aracınızda kolay kullanım için araç montaj çantası dahildir
• Araç adaptörü birlikte verilir
• Güç Kaybında Açılıșta Devam



 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.

Araç montaj çantası

Portatif DVD oynatıcıyı kolayca aracınızın koltuk 
bașlığına takın. Yolda DVD film keyfi yașayabilirsiniz.

18cm/7"döner renkli LCD panel

Daha esnek görüntüleme için 7 inçlik döner renkli 
LCD panel

4 saate kadar film oynatma

Bu Philips oynatıcı, uzun süreli kullanım için küçük 
boyutlu șarj edilebilir bir dahili pille birlikte gelir. Tek 
șarjla 4 saate kadar kesintisiz film, fotoğraf ve müzik 
keyfi. Șarj etmek için tek yapmanız gereken güç 
kablosunu takmak - bu kadar basit.

DivX Sertifikalı
DivX® desteği sayesinde, satın aldığınız Hollywood 
filmleri dahil olmak üzere Internet'den 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 gibi formatlarda 
kaydedebilmenizi sağlayan, MPEG4 tabanlı bir video 
sıkıștırma teknolojisidir.

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.
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Teknik Özellikler
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 x 1
• AV çıkıșı: Kompozit (CVBS) x1

Kullanılabilirlik
• Pil șarj göstergesi
• Darbeye dayanıklı

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

60Hz
• Kullanım Kılavuzu: Birden Fazla Dil
• Araç seti: araç adaptörü, 12vDC
• Çanta: Koltuğa takılan kılıf

Güç
• Pil Tipi: Dahili pil
• Pil ömrü: 4 saate kadar*

Boyutlar
• Ana kutu boyutları: 225 x 270 x 245 mm
• Ana karton miktarı: 3
• Ana karton ağırlığı: 4,9 kg
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

235 x 255 x 70 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 195 x 39 x 153 mm
• Ürün ağırlığı: 0,77 kg
• Ambalaj türü: D-box
•

* 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.
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