
 

 

Philips
Hordozható DVD-lejátszó

18 cm-es / 7"-es LCD-vel
3 óra játékidő
USB-vel

PD7030
Filmek, amelyek Önnel együtt utaznak

USB a videókhoz, fényképekhez és zenéhez
Élvezze a filmek nyújtotta élményt bárhol és bármikor! A hordozható PD7030 DVD-lejátszó 7”-es (18 

cm-es) TFT LCD képernyőjének köszönhetően teljes mértékben elmerülhet a DVD/DivX® filmek, az 

MP3-CD/CD zeneszámok és JPEG fényképek nyújtotta szórakozásban, amikor úton van.

Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton
• DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
• DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához
• MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
• JPEG-képek megtekintése képlemezről

Tegye még gazdagabbá szórakozását!
• 17,8 cm-es (7") színes TFT LCD kijelző, széles képernyős (16:9) formátummal
• Beépített sztereó hangszórók

Különleges tapintás az Ön kényelméért
• Akár 3 órás játékidő a beépített akkumulátorral*
• USB csatlakozás videókhoz, fényképekhez és zenéhez
• Teljes visszakapcsolás áramkimaradás esetén
• Tartozék autós adapter



 MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás

Az MP3 forradalmian új tömörítési 
technológia, amellyel hatalmas digitális 
zenefájlok tized akkora méretűre 
csökkenthetők, a hangminőség radikális 
romlása nélkül. Egyetlen CD-n akár 10 órányi 
zenét is tárolhat.

JPEG megtekintés képlemezről

Tekintse meg a lemezén található JPEG 
fényképeit. Élje újra emlékeit családja és barátai 
társaságában, amikor csak kívánja!

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

A Philips hordozható DVD-lejátszó a legtöbb 
kapható DVD és CD lemezzel kompatibilis. A 
DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, és CD 
formátumok mind lejátszhatók a DVD-
lejátszón. A DVD+/-R egy rövid kifejezés a 
DVD-meghajtóra, amely mindkét írható DVD 
formátum olvasására alkalmas. Hasonlóan, a 
DVD+/-RW képes mindkét újraírható 
lemezformátum kezelésére.

Visszakapcsolás
Amikor kikapcsolja a készüléket, vagy ha 
megszűnik az áramellátás, a DVD-Video 
lejátszó megjegyzi, hol állt meg utoljára a 
lejátszás. Ha nem vált át másik lemezre, a lemez 
betöltésekor a lejátszás ott fog folytatódni, 
ahol abbahagyta. Ez nagyban megkönnyíti az 
életét!

DivX tanúsítvánnyal rendelkező
A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-
kódolt videofelvételeket és - többek között 
Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket 
tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX 
adatformátum olyan MPEG4 alapú 
videotömörítési technológia, amely nagy 
fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható 
DVD lemezeken, USB tárolóeszközökön és 
egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX 
Ultra Certified® Philips készüléke képes 
lejátszani.

USB csatlakozás

Egyszerűen csatlakoztassa az USB készüléket a 
Philips hordozható DVD-lejátszó USB 
csatlakozójához, és játssza le közvetlenül 
digitális zeneszámait vagy fényképeit. Most már 
családjával és barátaival is megoszthatja 
kedvenc pillanatait.
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Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

19,5 x 3,75 x 15,4 cm
• Tömeg: 0,624 kg

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

23 x 25,5 x 7 cm
• Nettó tömeg: 0,964 kg
• Bruttó tömeg: 1,185 kg
• Táratömeg: 0,221 kg
• EAN: 87 12581 59579 1
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás típusa: Makett
• Polcra helyezési mód: Makett

Külső kartondoboz
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

24 x 22,5 x 27 cm
• Nettó tömeg: 2,892 kg
• Bruttó tömeg: 3,783 kg
• Táratömeg: 0,891 kg
• Fogyasztói csomagolások száma: 3

Kép/Kijelző
• Átlós képernyőméret: 7 hüvelyk / 18 cm 
• Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 250 mW RMS (beépített 

hangszórók)
• Kimeneti teljesítmény (RMS): 5 mW RMS 

(fülhallgató)
• Jel-zaj viszony: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB 

(fülh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, 

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

• Lemezlejátszási módok: Lemezmenü, Gyorsmenet 
visszafelé, Gyorsmenet előre, OSD, Ismétlés, 

Nagyítás, Lejátszás folytatása a leállítás helyétől
• Videolemez-lejátszó rendszer: PAL, NTSC
• Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

Audiolejátszás
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-RW, MP3-CD, 

CD-R
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet

Csatlakoztathatóság
• DC bemenet: 9 V, 0,8 A
• Fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató
• AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• USB-vel

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Ütésbiztos

Tartozékok
• Váltakozó áram/egyenáram adapter: 9 V DC, 0,8 A, 

110-240 V, 50/60 Hz
• Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
• Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC

Tápellátás
• Akkumulátor típusa: Beépített akkumulátor
• Akku lemerülési ideje: Akár 3 óra*

Méretek
• Fődoboz mérete: 225 x 270 x 240 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Fő kartondoboz tömege: 3,95 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

230 x 255 x 70 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

195 x 38 x 153 mm
• Termék tömege: 0,71 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz
•
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* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a 
DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a 
beállításoktól függ.

* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a 
felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a 
minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a 
beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és 
szobahőmérsékleten használja a készüléket.

http://www.philips.com

