
 

 

Philips
Dvojobrazovkový 
prenosný DVD prehrávač

18 cm/7" LCD
TUV
Dve obrazovky

PD7032T
Vychutnajte si svoje filmy a hry aj na cestách
s puzdrom do auta podľa špecifikácií TUV
Doprajte si zábavu počas jazdy autom! Prehrávač Philips PD7032T s dvoma 7”/18 cm 
obrazovkami TFT LCD vám umožní vychutnať si svoje filmy DVD/DivX®, hudbu aj fotky. 
Dva herné ovládače predstavujú dvakrát viac zábavy na dlhých cestách.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách
• Kompatibilné s diskami DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
• Prehrávanie z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
• Prehliadanie obrázkov JPEG z disku s obrázkami

Viac zábavy vďaka hrám
• 17,8 cm (7”) farebný LCD displej TFT s vysokokvalitným obrazom
• Priložený disk CD s hrami pre okamžitú zábavu

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie
• Pribalené puzdro na upevnenie podľa špecifikácií TUV
• Adaptér do auta a pripevňovací remienok sú obsiahnuté v balení
• Úplná obnova pri výpadku napájania
• Obsahuje AC/DC adaptér



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

Prenosný DVD prehrávač Philips je 
kompatibilný s väčšinou diskov DVD a CD, 
ktoré sú dostupné na trhu. DVD, DVD+/-R, 
DVD+/-RW, (S)VCD a CD – všetky z nich je 
možné prehrávať v DVD prehrávači. DVD+/-R 
je skrátený termín pre DVD mechaniku, ktorá 
dokáže prijať oba bežne používané formáty 
záznamu na disky DVD. Podobne mechanika 

DVD+/-RW zvláda prácu s bežnými 
prepisovateľnými typmi diskov.

Certifikované pre DivX
S podporou štandardu DivX® si budete môcť 
vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX 
prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených 
hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je 
technológia kompresie videa využívajúca 
štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje 
ukladať veľké súbory, napríklad filmy, 
videoukážky či hudobné klipy, na nahrávateľné 
disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia 
USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli 
následne prehrávať na zariadení Philips 
s certifikáciou DivX Certified®.

Obnova napájania
Videoprehrávač DVD si zapamätá, kde ste 
naposledy prestali sledovať, keď ste ho priamo 
vypli alebo keď došlo k výpadku elektrickej 
siete. Pokiaľ ste neprepli na prehrávanie iného 
disku, prehrávač obnoví prehrávanie presne na 
mieste, kde ste naposledy zastavili film – stačí 
jednoducho znova vložiť daný disk. To váš 
život značne zjednoduší!

Disk CD s hrami
Tento prehrávač sa dodáva s pribaleným 
diskom CD s hrami pre ešte viac zábavy. Stačí 
vložiť herný disk CD do diskovej jednotky a 
zažiť ešte viac zábavy na cestách.

Puzdro na upevnenie podľa TUV
Pribalené puzdro na upevnenie podľa 
špecifikácií TUV
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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Uhlopriečka: 7 palec / 18 cm 
• Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)

Zvuk
• Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 

dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, 

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

• Režimy prehrávania disku: Ponuka disku, Rýchlo 
dozadu, Rýchlo dopredu, displej OSD, Opakovať, 
Náhodné prehrávanie, Zoom, Pokračovať v 
prehrávaní od zastavenia

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL
• Formáty kompresie: Divx, MPEG4

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 9 V, 0,8 A
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá 

x 2
• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: Vstup DC 9 V, 0,8 A (110 – 

240 V, 50/60 Hz)
• Káble: 3,5 mm AV kábel
• Súprava do auta: nabíjačka do auto zapaľovača, 2 x 

pripevňovacie remienky na opierku hlavy
• Manuál používateľa: Viacjazyčný
• Druhý displej LCD: 7" (17,8 cm) TFT LCD x 1 ks
• Diaľkové ovládanie: 2 x herné ovládače
• Puzdro: Podľa špecifikácií TUV

Vybavenie a vlastnosti
• Otrasuvzdorné: áno

Vonkajší kartón
• Hmotnosť brutto: 7,087 kg
• GTIN: 1 87 12581 63865 5
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 35 x 25 x 27,5 cm
• Hmotnosť netto: 5,859 kg
• Počet užívateľských balení: 3
• Hmotnosť obalu: 1,228 kg

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Rozmery balenia (Š x V x H): 24 x 25,5 x 11 cm
• EAN: 87 12581 63865 8
• Hmotnosť brutto: 2,196 kg
• Hmotnosť netto: 1,953 kg
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Typ balenia: Figurína
• Hmotnosť obalu: 0,243 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 20 x 6 x 15,5 cm
• Hmotnosť: 0,94 kg

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 2. obrazovka (20 x 

15,5 x 2,1 cm)
•
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Technické údaje
Dvojobrazovkový prenosný DVD prehrávač
18 cm/7" LCD TUV, Dve obrazovky

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky 
spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

* Balenie v puzdre je v súlade so vzorkou, ktorá spĺňa predpis Príloha 
IV pre ECE R21.01 realizovaný spoločnosťou TUV Rheinland 
(testovacia správa č.: 85-R21-1410/11)

http://www.philips.com

