
 

 

Philips
Портативен DVD плейър

18 см/7" LCD
3 ч време за възпроизвеждане 
USB

PD7030
Филмите, които пътуват с вас

с USB за видео, снимки и музика
Радвайте се на филмите си винаги и навсякъде! Портативният плейър PD7030 DVD 
със 7-инчов/18-сантиметров LCD дисплей ви дава развлечение с вашите DVD/
DivX® филми, MP3-CD/CD музика и JPEG снимки, в движение.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.
• Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
• Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и CD-RW
• Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини

Обогатете своите аудио-видео изживявания
• 17,8 см (7") TFT цветен LCD дисплей в 16:9 широк формат
• Вградени стерео високоговорители

С екстри за ваше удобство
• Наслаждавайте се на 3 часа възпроизвеждане с вградената батерия*
• USB връзка за възпроизвеждане на видеоклипове, снимки и музика
• Пълно възстановяване при прекъсване на захранването
• Съдържа адаптер за кола



 Възпроизвеждане от CD, MP3-CD и 
CD-RW

MP3 е революционна технология за 
компресия, чрез която големи цифрови 
музикални файлове могат да станат до 10 
пъти по-малки, без това да влоши драстично 
аудио качеството им. Един компактдиск 
може да съхрани до 10 часа музика.

Разглеждане на JPEG от диск с 
картини

Показвайте JPEG снимките, записани на 
вашия диск. Възкресете своите любими 
моменти със семейството и приятелите 
винаги, когато поискате!

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

Портативният DVD плейър Philips е 
съвместим с повечето DVD и CD дискове 
на пазара. Всички те – DVD, DVD+/-R, 
DVD+/-RW, (S)VCD и CD – могат да се 
възпроизвеждат на DVD плейъра. DVD+/-R 
е краткият термин за DVD устройство, 
което приема и двата често срещани 
формати на записваеми DVD дискове. 
Аналогично, DVD+/-RW може да работи с 
двата често срещани типове презаписваеми 
DVD дискове.

Възстановяване на захранването
DVD видео плейърът запомня докъде сте 
стигнали с гледането, когато бъде изключен 
или след спиране на тока. Ако не сте 
сложили за гледане друг диск, плейърът ще 
продължи възпроизвеждането оттам, 
където сте спрели филма, когато заредите 
диска отново. Това прави живота много по-
лесен!!

Сертифициран за DivX
Благодарение на поддръжката на DivX® 
можете да се наслаждавате на DivX 
кодирано видео и филми от интернет, 
включително закупени холивудски филми. 
Форматът DivX представлява базирана на 
MPEG-4 технология за видеокомпресия, 
която позволява записване на големи 
файлове, например филми, реклами на 
филми и музикални видеоклипове, на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове, USB памет и други карти с памет за 
възпроизвеждане на вашето сертифицирано 
за DivX устройство Philips.

USB връзка

Просто включете вашето портативно USB 
устройство към USB порта на портативния 
DVD плейър Philips и възпроизвеждайте 
директно вашите цифрови видеоклипове, 
музика и снимки. Сега можете да споделяте 
любимите си моменти със семейството и 
приятелите.
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Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

19,5 x 3,75 x 15,4 см
• Тегло: 0,624 кг

Габарити на опаковката
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

23 x 25,5 x 7 см
• Нето тегло: 0,964 кг
• Бруто тегло: 1 185 кг
• Тегло на опаковката: 0,221 кг
• EAN: 87 12581 59579 1
• Брой включени продукти: 1
• Тип опаковка: Стандартен
• Начин на поставяне: Стандартен

Външен кашон
• Външен кашон (л x Ш x В): 24 x 22,5 x 27 см
• Нето тегло: 2,892 кг
• Бруто тегло: 3 783 кг
• Тегло на опаковката: 0 891 кг
• Брой потребителски опаковки: 3

Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал: 7 инч / 18 см 
• Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 

3(RGB)
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT

Звук
• Изходна мощност: 250mW RMS (вградени 
високоговорители)

• Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
• Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен 
изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени 
високоговорители)

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture 

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

• Режими на възпроизвеждане на диска: Дисково 
меню, Бързо пренавиване назад, Бързо 
пренавиване напред, OSD, Повторение, 

Мащабиране, Подновяване след стоп
• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 

PAL, NTSC
• Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-RW, 

MP3-CD, CD-R
• Поддържани файлови системи: ISO-9660, Jolliet

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): 9 V, 0,8 A
• Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
• AV изход: Композитно (CVBS) x1
• USB

Удобство
• Индикатор за зареждане на батерията
• Издръжлив на удари

Аксесоари
• AC/DC адаптер: DC 9 V, 0,8 A, 110-240 V, 50/60 

Hz
• Ръководство за потребителя: Многоезично
• Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за 
запалка, 12vDC

Мощност
• Тип батерия: Вградена батерия
• Живот на батерията: До 3 часа*

Размери
• Габарити на кашона: 225 x 270 x 240 мм
• Количество в общия кашон: 3
• Тегло на общия кашон: 3,95 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

230 x 255 x 70 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

195 x 38 x 153 мм
• Тегло на изделието: 0,71 кг
• Тип опаковка: D-box
•
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* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки 
на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. 
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и 
настройките.

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е 
приблизителен и може да варира в съответствие с условията на 
приложение. За да оптимизира живота на батерията, 
потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване 
на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към 
вградените високоговорители), да слуша при средна сила на 
звука и да използва продукта при стайна температура.

http://www.philips.com

