
 

 

Philips
Prenosný DVD prehrávač

18 cm/7" digitálny LCD
6 hodín prehrávania

PD7060
Skvelá kvalita obrazu

s displejom LCD so 16,7 miliónom verných farieb
Vychutnávajte si filmy aj iné médiá na cestách s prenosným DVD prehrávačom Philips PD7060. Digitálny 

7" (18 cm) LCD displej s vernými farbami oživí každý detail obrazu. Umožňuje jednoduché 

zobrazovanie a zdieľanie digitálnych fotografií. Ľahký a kompaktný s dobou prehrávania až 6 hodín.

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
• Prehliadanie obrázkov JPEG z disku s obrázkami
• Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Jednoducho zobrazujte vaše digitálne fotografie
• 17,8 cm (7”) LCD display s vysokou hustotou (800 x 480 pixelov)
• Otočná obrazovka o 180-stupňov pre zdokonalenú flexibilitu z pozerania
• Zobrazujte fotografie a prezentácie fotografií
• Prezerajte fotografie priamo z pamäťových kariet, diskov DVD a CD

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie
• Vychutnajte si až 6 hodín nepretržitého non-stop prehrávania*
• Zásuvka na karty SD/SDHC na prehrávanie hudby, fotografií a videí
• Jas sa automaticky prispôsobuje okolitému osvetleniu
• Inteligentné upevnenie do auta pre jednoduché používanie



 17,8 cm (7”) LCD displej HD
Farebná LCD obrazovka s vysokým rozlíšením 
(800 x 480 pixelov) privedie vaše snímky k 
životu a zobrazí vaše cenné fotografie, 
obľúbené filmy a hudbu s rovnakým bohatým 
„realistickým“ detailom a sýtymi farbami ako 
vysokokvalitné výtlačky.

Zobrazujte fotografie

Stačí vložiť disk alebo pamäťovú kartu do 
prehrávača a vaše digitálne fotografie sa 
zobrazia priamo v zariadení.

Až 6 hodín prehrávania filmov

Tento prehrávač značky Philips sa dodáva s 
kompaktnou vstavanou nabíjateľnou batériou 
pre dlhotrvajúce napájanie. Na jediné nabitie si 
môžete až 6 hod. vychutnávať nepretržité 
prehrávanie filmov, fotografií alebo hudby. Len 
pripojte napájací kábel a nabite prehrávač - je 
to veľmi jednoduché.

Otočná obrazovka o 180-stupňov

Obrazovka sa otáča o 180 stupňov, aby sa 
dosiahol optimálny pozorovací uhol na 

sledovanie filmov a fotografií. Ak chcete 
zabrániť oslneniu a dosiahnuť najlepší možný 
pozorovací uhol, otáčajte obrazovku alebo ju 
nastavte v smere nahor a nadol.

Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-
RW

Technológia kompresie zvuku umožňuje, aby 
sa veľkosť veľkých súborov s digitálnou 
hudbou až 10-násobne zmenšila bez 
radikálneho zníženia kvality zvuku. MP3 alebo 
WMA predstavujú dva z formátov kompresie, 
ktoré Vám umožnia vychutnávať si svet 
digitálnej hudby na prehrávači Philips. 
Prevezmite MP3 alebo WMA piesne z 
autorizovaných hudobných stránok na 
internete, prípadne vytvorte svoje vlastné 
hudobné súbory vo formáte MP3 alebo WMA 
tak, že skonvertujete svoje hudobné disky CD 
a prenesiete ich do prehrávača.

Inteligentné upevnenie do auta

Ak si chcete vychutnávať zábavu na cestách, 
prečo si so sebou z domu nevziať prenosný 
DVD prehrávač na cestu? Jedinečný systém 
upevnenia do auta zaistí bezpečnosť a 
jednoduché používanie s rýchlo uvoľniteľným 
ramenom, ktoré umožňuje jednoducho 
odstrániť prehrávač, keď sa nepoužíva. 
Prenosný DVD prehrávač si môžete vziať so 
sebou a v aute nechať len upevnenie.

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®.

Technológia SmartBright
Technológia SmartBright je exkluzívna funkcia 
spoločnosti Philips, ktorá využíva vstavaný 
snímač, aby automaticky prispôsobila 
nastavenia displeja, čím poskytuje najlepší 
zážitok z pozerania, zníženú spotrebu energie a 
predĺženú životnosť monitora, pričom 
odstraňuje únavu očí spôsobenú kontrastom 
jasná obrazovka - tmavá miestnosť a tmavá 
obrazovka - jasná miestnosť, a to všetko bez 
toho, aby ste sa zaťažovali ručným nastavením 
jasu displeja pri zmene osvetlenia v miestnosti.

Philips Green Logo
Ekologické výrobky značky Philips 
pomáhajú znižovať náklady, spotrebu 
energie a emisie CO2. Akým spôsobom? 
Ponúkajú významný environmentálny 
prínos v jednej alebo viacerých hlavných 
oblastiach ekologických priorít 
spoločnosti Philips – energetická 
efektívnosť, balenie, nebezpečné látky, 
hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako aj 
spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 7 palec / 18 cm 
• Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku

Zvuk
• Výstupný výkon: 600 mW RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 5 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB 

(slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

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

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

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

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

Prehrávanie zvuku
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, WMA
• Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps
• Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R, 

WMA-CD
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 9 V, 1,5 A

• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá 
x 2

• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• Zásuvka karty SD/MMC: Zásuvka na karty SD/

SDHC

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie: áno
• Otrasuvzdorné: áno

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: DC 9 V, 1,5 A, 110 – 240 V, 50/

60 Hz
• Káble: 1 x AV káble
• Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie 

AY5509
• Manuál používateľa: Viacero jazykov
• Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapaľovač, 

12 v DC
• Inteligentné upevnenie do auta: áno

Príkon
• Typ batérie: Vstavaná batéria
• Životnosť batérie: Až 6 hodín*

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 225 x 270 x 245 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Hmotnosť hlavnej lepenky: 4,87 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 235 x 255 x 70 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

197 x 31 x 166 mm
• Hmotnosť výrobku: 0,83 kg
• Typ balenia: D-box
•
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Technické údaje
Prenosný DVD prehrávač
18 cm/7" digitálny LCD 6 hodín prehrávania

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

* Windows Media a logo Windows sú obchodné značky alebo 
registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v 
USA a/alebo iných krajinách.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 
ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* Hodnota výdrže batérie pri prehrávaní je približná a môže sa meniť 

podľa podmienok použitia. Na optimalizáciu výdrže batérie by mal 
používateľ prepnúť podsvietenie LCD na minimum, pripojiť 
slúchadlá (nie zabudované reproduktory), počúvať pri strednej 
hlasitosti a používať zariadenie pri izbovej teplote.
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