
 

 

Philips
Przenośny odtwarzacz 
DVD

Ekran LCD 18 cm/7"
2 godziny odtwarzania

PD709
Filmowa rozrywka podczas 

podróży
Swoje ulubione filmy możesz oglądać w dowolnym momencie i miejscu. Przenośny 
odtwarzacz DVD PD709 umożliwia oglądanie filmów DVD, słuchanie muzyki na płytach 
MP3-CD i CD oraz przeglądanie zdjęć w formacie JPEG podczas podróży.

Oglądaj filmy, słuchaj muzyki i przeglądaj zdjęcia w biegu
• Zgodne płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW
• Wyświetlanie zdjęć JPEG z płyt zawierających zdjęcia

Dodatkowe funkcje zwiększające wygodę obsługi
• Maksymalnie dwie godziny odtwarzania dzięki wbudowanemu akumulatorowi*
• Pełne wznowienie w przypadku utraty zasilania
• W komplecie zasilacz sieciowy
• W zestawie zasilacz samochodowy i pasek do mocowania



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

Przenośny odtwarzacz DVD firmy Philips jest zgodny 
z większością dostępnych na rynku płyt DVD i CD. 
Płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD oraz 
CD – wszystkie mogą być odtwarzane za pomocą 
odtwarzacza DVD. DVD+/-R stanowi skrótowe 
określenie napędu DVD, który akceptuje oba 
popularne formaty nagrywania płyt DVD. Natomiast 
DVD+/-RW obsługuje oba popularne typy płyt 
wielokrotnego zapisu.

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW

MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki 
której duże pliki muzyczne można 10-krotnie 

pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości 
dźwięku. Na jednej płycie CD można zapisać do 
10 godzin muzyki.

Wyświetlanie plików JPEG z płyt 
zawierających zdjęcia

Wyświetlaj zdjęcia w formacie JPEG zapisane na 
płycie. W dowolnym czasie przeżywaj wielokrotnie 
swoje ulubione momenty z rodziną i przyjaciółmi!

Wznawianie po utracie zasilania
Odtwarzacz DVD-Video zapamiętuje moment, w 
którym przerwano oglądanie w przypadku 
bezpośredniego wyłączenia lub przerwy w dostawie 
prądu. Jeśli nie zmieniono płyty, odtwarzacz wznowi 
odtwarzanie w miejscu zatrzymania filmu. Dzięki 
niemu życie jest znacznie prostsze!
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Dane techniczne

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i 
zastosowanych ustawień.

* Czas odtwarzania na zasilaniu akumulatorowym jest przybliżony i 
może różnić się w zależności od warunków korzystania. Aby 
optymalnie wykorzystać energię akumulatora, należy ustawić 
minimalny poziom podświetlenia wyświetlacza LCD, używać 
słuchawek (zamiast wbudowanych głośników), korzystać z 
umiarkowanego poziomu głośności oraz używać urządzenia w 
temperaturze pokojowej.
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Przenośny odtwarzacz DVD
Ekran LCD 18 cm/7" 2 godziny odtwarzania 
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