
 

 

Philips
Leitor de DVD portátil 
com ecrã duplo

LCD de 18 cm/ 7"
Ecrãs duplos

PD7022
Desfrute dos seus filmes em viagem

com dois ecrãs planos LCD
Reproduza os seus filmes e música no carro! O Philips PD7022 inclui dois ecrãs LCD TFT 
de 7”/18 cm que lhe permite desfrutar dos seus filmes em DVD/DivX®, música e 
fotografias em viagem. Instalação e montagem fáceis para entretenimento no veículo.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento
• DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Certificação DivX para reprodução de vídeo DivX padrão
• Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
• Visualizar fotografias JPEG de disco de imagens

Enriqueça a sua experiência de entretenimento AV
• Ecrã LCD a cores TFT de 17,8 cm (7") em formato panorâmico 16:9
• Alargue a diversão cinematográfica com os ecrãs com dois visores LCD TFT
• Altifalantes estéreo incorporados

Toques adicionais para sua comodidade
• Adaptador para o carro e fita de montagem incluídos
• Retomar totalmente após falha de alimentação
• Adaptador CA/CC incluído
• Tomada dos auscultadores estéreo para um melhor entretenimento musical pessoal



 LCD cor TFT 18 cm (7") (16:9)

O visor LCD a cores dá vida às imagens, 
exibindo as suas valiosas fotos e vídeos e 
música favoritos com detalhes ricos "realistas" 
e cores vibrantes, e cores vibrantes, como se 
se tratassem de impressões de alta qualidade. 
O rácio de aspecto panorâmico 16:9 é o 
padrão para a televisão, desde universal a alta 
definição digital. Um rácio de aspecto 16:9 
garante a visualização de vídeo sem barras no 
topo e na base da imagem e sem a perda de 
qualidade decorrente da adaptação da imagem 
a um tamanho de ecrã diferente.

Reprodução de CD de MP3, CD e CD-
RW

O MP3 é uma tecnologia de compressão 
revolucionária através da qual é possível tornar 
ficheiros de música digitais 10 vezes mais 
pequenos sem degradar radicalmente a 

qualidade do áudio. Um único CD pode 
armazenar até 10 horas de música.

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

O leitor de DVD portátil da Philips é 
compatível com a maioria dos DVDs e CDs 
disponíveis no mercado. DVD, DVD+/-R, 
DVD+/-RW, (S)VCD, e CD – todos eles 
podem ser reproduzidos no seu leitor de 
DVD. DVD+/-R é a designação abreviada de 
uma unidade de DVD que suporta ambos os 
formatos mais comuns de DVDs graváveis. A 
DVD+/-RW suporta igualmente ambos os 
tipos mais comuns de discos regraváveis.

Ecrãs com dois visores LCD TFT

Os dois ecrãs permitem exibir os mesmos 
vídeos ou imagens de leitores de DVD 
portáteis. Basta ligar e montar os ecrãs nos 
encostos da cabeça do seu automóvel. Agora 

pode desfrutar dos seus filmes DVD e 
fotografias JPEG favoritos com a família e 
amigos nos bancos traseiros, de forma fácil e 
confortável.

Certificação DivX
Com o suporte de DivX®, poderá desfrutar de 
vídeos e filmes com codificação DivX a partir 
da Internet, incluindo filmes de Hollywood 
adquiridos. O formato multimédia DivX é uma 
tecnologia de compressão de vídeo baseada 
em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros 
grandes, como filmes, apresentações e vídeos 
de música em suportes multimédia, como 
discos CD-R/RW e DVD regraváveis, 
armazenamento USB e outros cartões de 
armazenamento para reprodução no seu 
dispositivo com certificação DivX® da Philips.

Retomar após falha
O leitor de vídeo em DVD memoriza o ponto 
onde a última visualização foi interrompida, 
mesmo quando o desliga directamente da 
corrente eléctrica ou quando interrompe a 
mesma. Se não trocar o disco em reprodução, 
o leitor irá retomar a reprodução a partir do 
ponto onde a visualização do filme foi 
interrompida, recarregando o disco. A sua vida 
será muito mais simples!
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

20 x 15,5 x 5,5 cm
• Peso: 0,906 kg

Dimensões da embalagem
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

36 x 29,5 x 7,2 cm
• Peso líquido: 1,437 kg
• Peso bruto: 1,832 kg
• Tara: 0,395 kg
• EAN: 87 12581 52039 7
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia

Embalagem exterior
• Embalagem exterior (C x L x A): 

37 x 23 x 30,5 cm
• Peso líquido: 4,311 kg
• Peso bruto: 5,831 kg
• Tara: 1,520 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3

Imagem/Visualização
• Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
• Tamanho do ecrã na diagonal: 7 polegada / 18 cm 
• Resolução: 480(l)x234(A)x3(RGB)

Som
• Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
• Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
• Relação sinal/ruído: >80dB(auricul., >62dB(altif. 

incorp.)

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: DVD, CD de Imagens, 

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

• Modos de reprodução de discos: Menu do disco, 
Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, Repetir, 
Reprodução Aleatória, Zoom, Retomar 

reprodução desde a paragem
• Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, 

PAL
• Formatos de compressão: Divx, MPEG4

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
• Taxas de bits MP3: 32 - 320 kbps
• Suporte de reprodução: CD, CD-RW, CD MP3, 

CD-R
• Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Jolliet

Conectividade
• Entrada CC: 9 V, 0,8 A
• Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo 

de 3,5 mm x 2
• Saída AV: Composto (CVBS) x1

Acessórios
• Transformador CA/CC: Entrada CC 9 V; 0,8 A 

(110-240 V; 50/60 Hz)
• Cabos: Cabo AV de 3,5 mm
• Kit para automóvel: carregador do isqueiro do 

automóvel, 2 fitas de montagem para encosto de 
cabeça

• Manual do utilizador: Múltiplos idiomas
• Segundo ecrã LCD: LCD TFT de 7" (PAC134) x 1 p

Comodidade
• À prova de choque

Dimensões
• Dimensões do cartão principal: 

225 x 305 x 370 mm
• Quantidade de caixas principais: 3
• Peso da caixa principal: 6,28 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

360 x 295 x 70 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

199 x 38 x 153 mm
• Peso do produto: 1 kg
• Tipo de embalagem: D-box
•
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Especificações
Leitor de DVD portátil com ecrã duplo
LCD de 18 cm/ 7" Ecrãs duplos

* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas 
registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.
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