Philips
DVD player portabil

PET707

PICTURE

Dublaţi-vă plăcerea de a viziona filme
cu al doilea ecran TFT LCD
Dublaţi-vă plăcerea oferită de sistemele de divertisment cu echipamentul Philips PET707 cu două
ecrane TFT LCD de 7”! Conectaţi pur și simplu al doilea ecran pentru a partaja filmele sau fotografiile
JPPEG de pe DVD - perfect pentru distracţia în mașină. Este furnizat cu suport de montare inteligent.
Pătrundeţi în lumea divertismentului AV mobil
• Redaţi discuri DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW și (S)VCD
• Redă muzică de pe MP3/WMA-CD, CD și CD-RW
• Partajaţi imagini JPEG cu Picture CD
Vizionare confortabilă în orice condiţii
• Ecran LCD color TFT de 7" pentru o vizionare de calitate superioară
• Vizionaţi filme în format panoramic16:9
• Extindeţi-vă plăcerea de a viziona filme cu ecrane TFT LCD duble
• Difuzor stereo de calitate încorporat
Pentru confort maxim
• Suport auto inteligent pentru utilizare ușoară
• Până la 2 ore de redare cu baterie reîncărcabilă*
• Bucuraţi-vă de mai multă distracţie cu jacuri pentru mai multe căști

PET707/00

DVD player portabil
Specificaţii

Caracteristici principale produs

Imagine/Ecran
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tip ecran: LCD TFT
tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
Luminozitate: 200 cd/m²
Dimensiune diagonală ecran (inch): 7 inch
Rezoluţie: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RGB)
Raport contrast (uzual): 250:1
Zonă vizualizare efectivă: 154,1 x 86,6 mm
Pixel pitch: 0,107 (l) x 0,370 (H) mm
Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet

• Putere de ieșire: 250 mW RMS(difuzoare
încorporate)
• Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (ieșire linie),
>76 dB (cască), >62 dB (difuzoare integrate)

Redare video

• Medii de redare: DVD, Picture CD, SVCD, Video
CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW,
DVD+R/+RW, CD
• Moduri redare disc: repetare A-B, Unghi, Meniu
disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă
înainte, OSD, Repetare, Redare aleatorie,
Derulare lentă înapoi, Derulare lentă înainte,
Zoom
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
•
•
•
•

Format compresie: Dolby Digital, MP3
Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet
Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps

Conectivitate
•
•
•
•

Ieșire audio - Digital: Coaxial (RCA)
Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1
Intrare CC: 9~12 V
Jack pentru căști: 3 căști stereo de 3,5 mm

Comoditate

• Indicator încărcare baterie
• Rezistent la șocuri

Accesorii

• Adaptor CA/CC: AY4130/00 (110 - 240 V, 50/60
Hz)
• Acumulator: AY4389 (Baterii reîncărcabile Li-ion,
CC 7,4 V)
• Cabluri: 1 x Cablu AV, 1 x Cablu de alimentare
• Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
• Telecomandă: RC810 (tip card de credit, 38 de
taste)
• Manual de utilizare: 16 limbi
• Cablu de alimentare: 1 bucată
• Ecran LCD secundar: 7" TFT LCD x 1 bucată
• Suport auto inteligent: 2 buc.

Dimensiuni
•
•
•
•
•

Dimensiuni Master carton: 480 x 280 x 300 mm
Cantitate bax: 3
Greutate bax: 9,1 kg
Tip ambalaj: D-box
Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
285 x 255 x 155 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A):
202 x 40 x 149 mm
• Greutate produs: 0,86 kg
•
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Muzică pe MP3-CD, CD și CD-RW
MP3 este o tehnologie de compresie revoluţionară prin
care fișiere mari de muzică în format digital pot fi făcute
de până la 10 ori mai mici, fără a le degrada radical
calitatea audio. Un singur CD poate stoca până la 10 ore
de muzică.
Ecrane TFT LCD duble
Ecranele duble permit afișarea acelorași imagini video
sau foto de la DVD playere portabile. Este suficient să
conectaţi și să montaţi ecranele pe tetierele din mașină.
Acum puteţi savura ușor și confortabil filmele și
fotografiile JPEG preferate de pe DVD împreună cu
familia și prietenii pe locurile din spate.
Suport auto inteligent
Pentru a vă bucura de divertisment în timpul deplasărilor,
de ce să nu vă luaţi cu dvs. DVD playerul portabil de
acasă? Un sistem unic de montare în mașină asigură
siguranţă și utilizare ușoară, folosind un braţ de fixare și
eliberare rapidă care facilitează extragerea când playerul
nu este utilizat. Vă puteţi lua DVD playerul cu dvs., lăsând
în mașină numai suportul.

