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ket a Philips PET1030 hordozható DVD-lejátszó 10,2”-es LCD-kijelzőjén és 

 forgatható képernyőjén. Ossza meg kedvenc videóit barátaival a 

tyanyílás és az USB2.0 csatlakozó jóvoltából. Autóba szerelhető

jön el az AV szórakozás világában
zze a DVD, DVD+/-R és a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4 filmeket!
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-CD JPEG képfájljainak megosztása
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 Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért

yfelbontású 10,2”-es LCD kijelző a nagyszerű képi élményért
zze a filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban
ített, minőségi sztereó hangsugárzó

életes kényelemért
fokban forgatható képernyő a rugalmasabb megtekintéshez
kkumulátornak köszönhetően akár 4 órás lejátszást is lehetővé tesz*
ba szerelhető, az egyszerű használatért

 2.0 csatlakozó és SD-memóriakártyanyílás
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Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• LCD-panel típusa: Csillogásvédő polarizátor
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 10,2 hüvelyk
• Felbontás: 800 (sz) x 480 (M) x 3 (RGB)
• Fényesség: 200 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 250:1
• Tényleges látóterület: 222,0 X 133,2 mm
• Képponttávolság: 0,1905 (sz) x 0,1905 (m) mm
• Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang
• Kimenő teljesítmény: 250 mW RMS (beépített 

hangszórók)
• kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS 

(fülhallgató)
• Jel-zaj arány: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB 

(fülh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-
RW, MP3-CD, WMA, Kép-CD

• Lemezlejátszási módok: OSD, A-B ismétlés, 
Kameraállás, Lemezmenü, Gyors vissza, Gyors 
előre, Ismétlés, Véletlen sorrendű lejátszás, 
Lassítás visszafelé, Lassítás előre, Nagyítás

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
• Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, CD-R, 

CD-RW, WMA-CD
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet

• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság
• Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
• DC bemenet: 9~12 V
• AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató
• Egyéb csatlakozások: S-Video kimenet

Kényelem
• ütésbiztos
• Akkumulátortöltés jelzőfény

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter: DC bemeneti 

9~12 V; 110–240 V, 50/60 Hz
• Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
• Távvezérlő: AY5507 vékony távvezérlő
• Kábelek: 1 db A/V kábel, 1 db S-Video kábel
• Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
• Mellékelt tartozékok: S-video kábel
• Intelligens autóba-szerelhetőség: 1 db

Méretek
• Fődoboz mérete: 450 x 307 x 361 mm
• Fő kartondoboz súlya: 9,7 kg
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

336 x 282 x 145 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

270 x 32 x 188 mm
• Termék súlya: 1,3 kg
•
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