
 

 

Philips
Aparelho de DVD portátil

LCD de 18 cm/7"
3 horas de reprodução
USB

PD7030
Filmes que viajam com você

com 3 horas de reprodução e porta USB
Curta seus filmes quando e onde quiser! Com o aparelho de DVD portátil PD7030 com 
tela LCD de 7”/18 cm, você curte filmes em DVD/DivX®, CDs de música e de MP3 e 
fotos JPEG em qualquer lugar.

Reproduza filmes, músicas e fotos em qualquer lugar
• Compatível com DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD e CD
• Certificado DivX para uma reprodução de vídeos DivX padrão
• Reprodução de CD de MP3, CD e CD-RW
• Exiba imagens em JPEG de um disco de imagem

Aprimore sua experiência de entretenimento em Áudio e Vídeo
• LCD TFT 17,8cm/7" cor wid 16:9
• Caixas acústicas estéreo integradas

Recursos extras para sua comodidade
• Até 3 horas de reprodução com a bateria integrada*
• Conexão USB para reprodução de vídeos, fotos e músicas
• Suporte inteligente para carros fácil de usar
• Adaptador AC, adaptador para carro e cabo AV incluídos
• Restauração total caso ocorra uma queda de energia



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

O DVD player portátil da Philips é compatível 
com a maioria dos DVDs e CDs disponíveis no 
mercado — ele reproduz DVD, DVD+/-R, 
DVD+/-RW, (S)VCD e CD. DVD+/-R é o 
termo usado para indicar que uma unidade de 
DVD é compatível com os dois formatos 
comuns de DVDs graváveis. Da mesma forma, 
DVD+/-RW indica compatibilidade com os 
dois tipos comuns de discos regraváveis.

Reprodução de CD de MP3, CD e CD-
RW

A revolucionária tecnologia de compactação 
MP3 permite criar arquivos de música digital 
até 10 vezes menores, sem degradar a 
qualidade de áudio. Um único CD pode 
armazenar até 10 horas de música.

Exiba arquivos JPEG de um disco de 
imagem
Reproduza fotos em JPEG salvas em um disco. 
Reviva seus momentos favoritos com a família 
e os amigos sempre que quiser!

Conexão USB

Basta conectar seu dispositivo portátil à 
entrada USB no aparelho de DVD portátil da 
Philips e reproduzir diretamente vídeos, 
músicas ou fotos digitais. Agora você pode 
compartilhar seus momentos favoritos com 
sua família e seus amigos.

Suporte inteligente para carros

Para se divertir em qualquer lugar, que tal levar 
o aparelho de DVD portátil para a estrada? Um 
sistema de suporte para carros exclusivo 

garante facilidade de uso, com um braço de 
liberação rápida que facilita a retirada do 
aparelho quando não estiver em uso. Você 
pode levar o aparelho de DVD portátil com 
você e deixar o suporte no carro.

Certificado DivX
A compatibilidade com DivX® permite que 
você assista a vídeos e filmes DivX baixados da 
Internet, incluindo filmes de Hollywood 
comprados. O formato de mídia DivX é uma 
tecnologia de compactação de vídeo com base 
em MPEG-4 que permite salvar arquivos 
grandes, por exemplo, filmes, trailers e 
videoclipes, em mídias como CD-R/RW e 
DVD gravável, dispositivo de armazenamento 
USB e cartão de memória, para reprodução no 
seu aparelho Philips DivX Certified®.

Restauração em caso de queda de 
energia
O player DVD-Vídeo retoma o filme do ponto 
em que ele foi interrompido quando você 
desligou o aparelho ou após uma queda de 
energia. Se você não inserir outro disco, o 
player recarregará o vídeo, retomando a 
reprodução do filme no ponto em que ele foi 
interrompido, facilitando a sua vida!
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Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

19,5 x 3,75 x 15,4 cm
• Peso: 0,619 kg

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

23,3 x 25,1 x 7 cm
• Peso líquido: 1,03 kg
• Peso bruto: 1,246 kg
• Peso da embalagem: 0,216 kg
• EAN: 87 12581 59896 9
• Número de produtos inclusos: 1
• Tipo da embalagem: Fictício
• Tipo de colocação em prateleiras: Fictício

Embalagem externa
• Embalagem externa (L x L x A): 

24,5 x 22,5 x 27 cm
• Peso líquido: 3,09 kg
• Peso bruto: 3,93 kg
• Peso da embalagem: 0,84 kg
• Número de embalagens para o cliente: 3

Imagem/tela
• Medida diagonal da tela: 7 polegadas / 18 cm 
• Resolução: 480(L) x 234(A) x 3(RGB)
• Tipo de tela: LCD

Som
• -: 250mW RMS (alto-falantes internos)
• Potência de saída (W RMS): 5 mW RMS (fone de 

ouvido)
• Relação sinal/ruído: > 80 dB (saída de linha), >76 

dB (fone de ouvido), >62 dB (alto-falantes 
internos)

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: DVD, Foto CD, SVCD, CD 

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

• Modos de reprodução de discos: Menu do disco, 
Retrocesso rápido, Avanço rápido, OSD, Repetir, 
Zoom, Reiniciar reprodução no ponto de parada

• Sistema de reprodução de discos: PAL, NTSC
• Formatos de compactação: Divx, MPEG4

Reprodução de áudio
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
• Mídia de reprodução: CD, CD-RW, CD de MP3, 

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

Conectividade
• Entrada DC: 9 V, 0,8 A
• Tomada do fone de ouvido: Fone de ouvido 

estéreo de 3,5 mm
• Saída de AV: Composite (CVBS) x1
• USB

Praticidade
• Indicação de carga da bateria
• Antichoque

Acessórios
• Adaptador AC/DC: DC 9 V, 0,8, 110-240 v, 50/60 

Hz
• Cabos: 1 cabo AV
• Manual do Usuário: Espanhol/Português/Inglês
• Kit para carro: adaptador para isqueiro, 12vDC
• Controle remoto: AY5521
• Suporte inteligente para carros
• Acessórios inclusos: *Adaptador de pinho 

achatado

Alimentação
• Duração das pilhas: Até 3 h*
• Tipo de bateria: Bateria interna

Dimensões
• Dimensões da caixa master: 225 x 270 x 240 mm
• Quantidade da embalagem: 3
• Peso da caixa de embalagem master: 4,1 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

233 x 251 x 70 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

195 x 38 x 153 mm
• Peso do produto: 0,71 kg
• Tipo da embalagem: D-box
•
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* DivX, DivX Certified e logotipos associados são marcas registradas 
de DivXNetworks, Inc. e usados sob licença.

* Baterias recarregáveis têm um número limitado de ciclos de carga e 
podem precisar ser substituídas. A vida útil da bateria e o número de 
ciclos de carga variam de acordo com o uso e os ajustes.

* A vida útil da bateria varia de acordo com o uso e os ajustes.
* A vida útil da bateria é aproximada e varia de acordo com o uso. Para 

otimizar a vida útil da bateria, o usuário deve ajustar a luz de fundo 
do LCD para o nível mínimo, usar os fones de ouvido (e não os alto-
falantes internos), manter um volume médio e usar o produto em 
temperatura ambiente.

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
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