
 

 

Philips
DVD player portabil cu 
ecran dublu

• LCD de 18 cm / 7"
• TUV
• Ecrane duble

PD7032T
Savuraţi filmele şi jocurile la drum

cu TUV comprimat în husa maşinii
Răsfăţaţi-vă cu distracţie în maşină! Philips PD7032T, dispunând de două ecrane de afişare 
LCD TFT de 7”/18 cm, vă permite să vă răsfăţaţi cu savurarea filmelor, muzicii şi 
fotografiilor de pe DVD/DivX®. 2 controlere de jocuri dublează distracţia la drum.

Redaţi filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor
• Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
• Certificat DivX pentru redare video DivX standard
• Redare MP3-CD, CD și CD-RW
• Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii

Gata pentru jocuri pentru distracţie suplimentară
• Afișaj LCD color TFT de 17,8 cm (7") pentru vizionare de înaltă calitate
• CD cu jocuri oferit pentru distracţie imediată

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.
• TUV comprimat inclus în husa pentru montare
• Adaptor și curea de montaj auto incluse
• Reluare completă în caz de pană de curent
• Adaptor CA/CC inclus



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

DVD playerul portabil Philips este compatibil 
cu majoritatea discurilor DVD și CD 
disponibile pe piaţă. DVD, DVD+/-R, DVD+/-
RW, (S)VCD și CD – toate pot fi redate pe 
DVD player. DVD+/-R este un termen 
prescurtat pentru o unitate DVD care poate 
accepta ambele formate DVD uzuale 
înregistrabile. De asemenea, DVD+/-RW 

acceptă ambele tipuri de discuri uzuale 
reinscriptibile.

Certificat DivX
Cu suport DivX®, vă puteţi bucura de clipuri 
video și de filme codate DivX de pe Internet, 
inclusiv de filme achiziţionate de la Hollywood. 
Formatul media DivX reprezintă o tehnologie 
de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă 
permite să salvaţi fișiere mari precum filme, 
trailere și clipuri video muzicale pe suporturi 
media precum CD-R/RW și discuri 
înregistrabile DVD, unităţi de stocare USB și 
alte carduri de memorie pentru redare pe 
dispozitivul dvs. Philips DivX Certified®.

Reluare alimentare
Playerul DVD-Video reţine poziţia în care aţi 
întrerupt vizionarea ultima dată atunci când 

este oprit direct sau atunci când se întrerupe 
alimentarea cu energie. Dacă nu aţi comutat să 
redaţi un alt disc, playerul dvs. va relua redarea 
de unde aţi oprit filmul ultima dată numai prin 
reîncărcarea discului. Făcându-vă viaţa mult 
mai ușoară!

CD cu jocuri
Acest player include un CD cu jocuri ca bonus 
pentru distracţie imediată. Este suficient să 
introduceţi CD-ul cu jocuri în unitatea de disc 
și vă bucuraţi de mai mult divertisment în 
timpul călătoriilor.

Husă pentru montare TUV
TUV comprimat inclus în husa pentru montare
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Imagine/Ecran
• Tip ecran: LCD TFT
• Dimensiune diagonală ecran: 7 inch / 18 cm 
• Rezoluţie: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RGB)

Sunet
• Putere de ieșire: 250 mW RMS(difuzoare 

încorporate)
• Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB 

(boxe interne)

Redare video
• Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video 

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

• Moduri redare disc: Meniu disc, Derulare rapidă 
înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, 
Redare aleatorie, Zoom, Reluare redare de la 
oprire

• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
• Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio
• Format compresie: Dolby Digital, MP3
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
• Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet

Conectivitate
• Intrare CC: 9 V, 0,8 A
• Jack pentru căști: 2 căști stereo 3,5 mm
• Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

Accesorii
• Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V, 0,8 A (110-240 

V, 50/60 Hz)

• Cabluri: Cablu AV de 3,5 mm
• Kit auto: încărcător de la priză auto, curele de 

montaj pe tetiere x 2
• Manual de utilizare: Limbi multiple
• Ecran LCD secundar: 7" TFT LCD x 1 bucată
• Telecomandă: 2 controlere de jocuri
• Husă: TUV comprimat

Confort
• Rezistent la șocuri

Cutie exterioară
• Greutate brută: 7,087 kg
• GTIN: 1 87 12581 63865 5
• Cutie exterioară (L x L x Î): 35 x 25 x 27,5 cm
• Greutate netă: 5,859 kg
• Număr de ambalaje: 3
• Greutate proprie: 1,228 kg

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

24 x 25,5 x 11 cm
• EAN: 87 12581 63865 8
• Greutate brută: 2,196 kg
• Greutate netă: 1,953 kg
• Număr de produse incluse: 1
• Tip ambalaj: Dummy
• Greutate proprie: 0,243 kg

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 20 x 6 x 15,5 cm
• Greutate: 0,94 kg

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (lxAxÎ): al doilea ecran (20 x 

15,5 x 2,1 cm)
•
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* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale 
DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licenţă.

* Ambalarea în interiorul husei este conformă cu modelul care 
respectă Anexa IV din reglementarea ECE R21.01 desfășurată de 
TUV Rheinland (raport test nr.: 85-R21-1410/11)

http://www.philips.com

