
 

 

Philips
Leitor de DVD portátil 
com ecrã duplo

LCD de 18 cm/ 7"
TUV
Ecrãs duplos

PD7032T
Desfrute dos seus filmes e jogos em viagem
conforme a norma TUV com a bolsa para automóvel
Desfrute de entretenimento no automóvel! O Philips PD7032T com dois ecrãs LCD TFT 
de 18 cm (7”) permite-lhe desfrutar dos seus filmes em DVD/DivX®, música e 
fotografias. Dois controladores de jogo proporcionam o dobro da diversão em viagem.

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

Compatível com jogos para diversão extra
• Ecrã LCD a cores TFT 17,8 cm (7") para imagens de alta qualidade
• CD de jogos fornecido para diversão imediata

Toques adicionais para sua comodidade
• Inclui bolsa de montagem conforme TUV
• Adaptador para o carro e fita de montagem incluídos
• Retomar totalmente após falha de alimentação
• Adaptador CA/CC incluído



 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.

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!

CD de jogos
Este leitor inclui um CD de jogos de oferta 
para diversão extra. Basta colocar um CD de 
jogos na unidade de disco e começar a 
desfrutar desta diversão extra em viagem.

Bolsa de montagem TUV
Inclui bolsa de montagem conforme TUV
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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: Vários idiomas
• Segundo ecrã LCD: LCD TFT de 7" x 1 p
• Telecomando: 2 Controladores do jogo
• Bolsa: Conforme TUV

Funcionalidades
• À prova de choque

Embalagem exterior
• Peso bruto: 7,087 kg
• GTIN: 1 87 12581 63865 5
• Embalagem exterior (C x L x A): 

35 x 25 x 27,5 cm
• Peso líquido: 5,859 kg
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• Tara: 1,228 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

24 x 25,5 x 11 cm
• EAN: 87 12581 63865 8
• Peso bruto: 2,196 kg
• Peso líquido: 1,953 kg
• Número de produtos incluídos: 1
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Tara: 0,243 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

20 x 6 x 15,5 cm
• Peso: 0,94 kg

Dimensões
• Dimensões do produto (LxPxA): 2.º ecrã (20 x 

15,5 x 2,1 cm)
•
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* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas 
registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.

* O acondicionamento dentro da bolsa está em conformidade com a 
amostra que cumpre o Anexo IV do regulamento ECE R21.01 
segundo a TUV Rheinland (relatório de teste n.º. 85-R21-1410/11)
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