
 

 

Philips
Bærbar DVD-spiller

18 cm / 7" LCD-skjerm
Doble DVD-spillere

PD7042
Doble filmene dine på veien

med to DVD-spillere
Spill av filmer og musikk i bilen. Philips PD7042 har to 7" / 18 cm DVD-spillere som gjør det mulig 
for passasjerene å se på egne DVD-filmer, høre på musikk og se på bilder under kjøreturen. Med 
to timers varighet på det innebygde batteriet, kan du se på filmer hvor som helst.

Spill av filmer, musikk og bilder på farten
• Kompatibel med DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• DivX-sertifisert for standard DivX-videoavspilling
• MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling
• Vis JPEG-bilder fra bildeplate

Få en rikere AV-underholdningsopplevelse
• 17,8 cm (7") TFT LCD-fargeskjerm i 16:9 widescreenformat
• Se filmer individuelt, eller se én og samme film på begge spillerne
• Innebygde stereohøyttalere

Ekstra detaljer for anvendelighet
• Gled deg over opptil 2 timers avspilling med et innebygd oppladbart batteri*
• Smart bilmontering for enkel bruk
• Nøyaktig fortsettelse etter strømbrudd
• 2 sett med øretelefoner følger med for personlig fornøyelse
• Tilkobling med én kabel for rask installering i bilen



 18 cm (7") TFT LCD (16:9)

LCD-fargeskjermen gjør bilder levende, og den 
viser de minnerike bildene, favorittfilmene og 
musikken din med de samme "virkelige" 
detaljene og levende fargene som 
høykvalitetsutskrifter. 16:9 widescreen-
sideforholdet er standard for universelle og 
HD digitale TVer. Et opprinnelig 16:9-
sideforhold betyr at video vises uten striper 
øverst og nederst i bildet, og uten 
kvalitetstapet som stammer fra skalering – 
endring av bildet slik at det passer til en annen 
skjermstørrelse.

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

Den bærbare Philips-DVD-spilleren er 
kompatibel med de fleste DVD- og CD-platene 
som er tilgjengelige på markedet. DVD, DVD+/
-R, DVD+/-RW, (S)VCD og CD – alle disse 

kan spilles av på DVD-spilleren. DVD+/-R er 
en forkortelse for en DVD-stasjon som kan 
lese begge de to vanlige opptakbare DVD-
formatene. Tilsvarende leser DVD+/-RW 
begge de vanlige overskrivbare platetypene.

MP3-CD-, CD- og CD-RW-avspilling

MP3 er en revolusjonerende 
komprimeringsteknologi som kan gjøre store 
digitale musikkfiler opptil ti ganger mindre uten 
at det går ut over lydkvaliteten i særlig grad. Én 
CD kan lagre opptil 10 timer med musikk.

Smart bilmontering

Hvis du vil nyte underholdning på farten, 
hvorfor tar du ikke med deg den bærbare 
DVD-spilleren på reisen? Det enestående 
bilmonteringssystemet er sikkert og 
brukervennlig. Det har også en spak for hurtig 

frigjøring som gjør det enkelt å fjerne spilleren 
når den ikke er i bruk. Du kan ta med deg den 
bærbare DVD-spilleren, og la holderen være 
igjen i bilen.

Tilkobling med én kabel
Designen med tilkobling med én kabel betyr at 
du bare trenger én kabel for å koble sammen 
de to bærbare DVD-spillerne fra Philips. Du 
trenger ingen flere kabler, og dermed unngår 
du kabelrot, og installeringen tar bare noen 
sekunder.

Se filmer individuelt
Designen med dobbel spiller til bruk i bil gir 
deg muligheten til å se filmer individuelt på hver 
bærbare DVD-spiller. Alternativt kan du koble 
dem sammen slik at passasjerer i både forsetet 
og baksetet kan se én film som spilles av 
samtidig på begge DVD-spillerne. Du gjør 
dette bare med ett trykk på 
signalbytteknappen.

DivX-sertifisert
Med DivX®-støtte kan du glede deg over 
DivX-kodede videoer og filmer fra Internett, 
inkludert Hollywood-filmer du har kjøpt. 
DivX-medieformatet er en MPEG-4-basert 
videokomprimeringsteknologi som du kan 
bruke til å lagre store filer som filmer, trailere 
og musikkvideoer på medier som CD-R/RW 
og DVD-R-plater, USB-lagring og andre 
minnekort, for avspilling på den DivX®-
sertifiserte Philips-enheten.
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Bilde/skjerm
• Skjermtype: LCD TFT
• Diagonal skjermstørrelse: 7 tommer / 18 cm 
• Oppløsning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)

Lyd
• Utgangseffekt: 250 mW RMS (innebygde 

høyttalere)
• Utgangseffekt (RMS): 5 mW RMS (øretelefon)
• Signal/støy-forhold: >80 dB (linjeutgang), >76 dB 

(øretlf), >62 dB (innebygde høyttalere)

Videoavspilling
• Avspillingsmedier: DVD, Bilde-CD, SVCD, Video-

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

• Modi for plateavspilling: Platemeny, Hurtig 
bakover, Hurtig forover, OSD, Gjenta, Zoom, 
Shuffle-avspilling, Fortsett avspilling fra stopp

• Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL
• Komprimeringsformater: MPEG4, Divx

Lydavspilling
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
• MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
• Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Filsystemer som støttes: ISO-9660, Jolliet

Tilkoblingsmuligheter
• DC-inngang: 9V, 0,8 A
• Hodetelefonkontakt: 3,5 mm stereo hodetelefon
• AV-utgang: Kompositt (CVBS) x1
• AV-inngang: Kompositt (CVBS) x1

Anvendelighet
• Batteriladeindikasjon
• Støtsikker

Tilbehør
• AC/DC-adapter: 9 V, 0,8 A, (110–240 V, 50/

60 Hz)

• Ledninger: AV-kabler
• Bilsett: biladapter, 12 V DC
• Brukerhåndbok: Flere språk
• Smart bilmontering: AY4246 x 2
• Hodetelefoner: AY3822 x 2
• Veske: Reiseveske x 1

Drift
• Batterilevetid: Opptil 2 timer*
• Batteritype: Innebygd batteri

Mål
• Mål på hovedeske: 285 x 360 x 372 mm
• Hovedeskekvantum: 3
• Vekt, hovedeske: 7,93 kg
• Emballasjemål (B x H x D): 362 x 350 x 90 mm
• Produktmål (B x H x D): 199 x 38 x 153 mm
• Produktvekt: 1,4 kg
• Emballasjetype: D-boks

Ytre eske
• EAN: 87 12581 52052 6
• Bruttovekt: 8,451 kg
• Yttereske (L x B x H): 37,2 x 28,5 x 36 cm
• Nettovekt: 6,684 kg
• Antall emballasjer: 3
• Taravekt: 1,767 kg

Mål, emballasje
• Emballasjemål (B x H x D): 36,2 x 35 x 9 cm
• EAN: 87 12581 52051 9
• Bruttovekt: 2,677 kg
• Nettovekt: 2,228 kg
• Antallet produkter som følger med: 1
• Emballasjetype: Kartong
• Taravekt: 0,449 kg
• Type hylleplassering: Liggende

Produktmål
• Produktmål (B x H x D): 20 x 15,5 x 7,7 cm
• Vekt: 1,266 kg
•
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* DivX, DivX Certified og tilknyttede logoer er varemerker for 
DivXNetworks, Inc. og brukes på lisens.

* Oppladbare batterier har et begrenset antall ladesykluser og må 
kanskje byttes ut etter en stund. Batterilevetiden og antallet 
ladesykluser varierer etter bruk og innstillinger.

* Batterilevetiden varierer etter bruk og innstillinger.
* Batterilevetiden for avspilling er en cirkatid og kan variere avhengig 

av bruksforhold. Hvis du vil optimalisere batterilevetiden, kan du 
sette LCD-bakbelysningen til et minimum, koble til hodetelefoner 
(ikke innebygde høyttalere) og lytte med et middels volumnivå, og 
bruke produktet ved romtemperatur.

http://www.philips.com

