
 

 

Philips
Draagbare DVD-speler

2 LCD-schermen van 17,8 cm/7"

PET707
Geniet twee keer zoveel van uw films

met een tweede TFT LCD-scherm
Twee keer zoveel entertainmentplezier met de PET707 met twee TFT LCD-schermen 
van 7 inch! Sluit gewoon het tweede scherm aan om DVD-films of JPEG-afbeeldingen te 
delen: perfect voor in de auto! Inclusief slimme bevestiging voor in de auto.

Onderweg genieten van audio/video
• Speel DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW en (S)VCD af
• Voor muziek op (MP3-)CD en CD-RW
• JPEG-afbeeldingsbestanden delen met foto-CD

Overal comfortabel kijkplezier
• TFT LCD-kleurenscherm van 17,8 cm (7") voor sublieme weergave
• Films kijken op 16:9 breedbeeldformaat
• Geniet optimaal van films met twee TFT LCD-schermen
• Ingebouwde, kwalitatieve stereoluidsprekers

Voor ultiem gebruiksgemak
• Slimme bevestiging voor in de auto voor gebruiksgemak
• Maximaal 2 uur afspelen met oplaadbare batterij*
• Gedeelde ontspanning met meerdere hoofdtelefoonaansluitingen



 (MP3-)CD- en CD-RW-muziek
MP3 is een revolutionaire compressietechnologie 
waarmee grote digitale muziekbestanden tot 10 keer 
kleiner kunnen worden gemaakt, zonder dat dit de 
geluidskwaliteit drastisch verlaagt. Een enkele CD 
kan maximaal 10 uur muziek opslaan.

Twee TFT LCD-schermen
Met twee schermen kunt u dezelfde video's of 
beelden via de draagbare DVD-speler bekijken. Sluit 
de schermen gewoon aan en bevestig deze aan de 
hoofdsteunen van uw auto. Nu kunt u eenvoudig en 
comfortabel op de achterbank met vrienden en 
familie genieten van uw favoriete DVD-films en 
JPEG-afbeeldingen.

Slimme bevestiging voor in de auto
Waarom neemt u uw draagbare DVD-speler van 
thuis niet mee om onderweg van entertainment te 
genieten? Het unieke bevestigingssysteem voor in de 
auto zorgt voor gebruiksgemak en beschikt over een 
vergrendelingsmechanisme waarmee u de speler 
eenvoudig kunt verwijderen wanneer deze niet 
wordt gebruikt. U kunt uw draagbare DVD-speler 
meenemen en het bevestigingssysteem achterlaten in 
de auto.
PET707/00

Kenmerken
• Gewicht van het product: 0,86 kg
•

Beeld/scherm
• Schermtype: LCD TFT
• Type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
• Helderheid: 200 cd/m²
• Schermdiagonaal (inch): 7 inch
• Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
• Contrastverhouding (normaal): 250:1
• Effectief weergavegebied: 154,1 x 86,6 mm
• Pixelpitch: 0,107 x 0,370 mm (B x H)
• Responstijd (normaal): 30 ms

Geluid
• Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde 

luidsprekers)
• Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS 

(oortelefoon)
• Signaal-ruisverhouding: >80 dB (lijnuitgang), >76 

dB (oortelefoon), >62 dB (ingebouwde 
luidsprekers)

Videoweergave
• Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-CD, 

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

• Discafspeelmodi: A-B herhalen, Hoek, Discmenu, 
Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, OSD, 
Herhalen, Shuffle, Langzaam achteruit, Langzaam 
vooruit, Zoom

• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave
• Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, Jolliet
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Connectiviteit
• Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
• AV-uitgang: Composite (CVBS) x 1
• DC-ingang: 9~12 V
• Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm 

stereohoofdtelefoon x 3

Gemak
• Batterij-oplaadindicatie
• Schokbestendig

Accessoires
• AC/DC-adapter: AY4130/00 (110 - 240 V, 50/60 

Hz)
• Accupak: AY4389 (7,4 V DC, oplaadbare lithium-

ionbatterijen)
• Kabels: 1 A/V-kabel, 1 voedingskabel
• Carkit: Aanstekeradapter, 12 V DC
• Afstandsbediening: RC810 (creditcard-stijl, 38 

toetsen)
• Gebruiksaanwijzing: 16 talen
• Netsnoer: 1x
• Tweede LCD-scherm: 7 inch TFT LCD x 1
• Slimme bevestiging voor in de auto: 2 stuks

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

480 x 280 x 300 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Gewicht van de omdoos: 9,1 kg
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

285 x 255 x 155 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

202 x 40 x 149 mm
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