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Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 7 hüvelyk
• Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
• LCD-panel típusa: Csillogásvédő polarizátor
• Fényesség: 200 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 250:1
• Tényleges látóterület: 154,1 x 86,6 mm
• Képponttávolság: 0,107 (sz) x 0,370 (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, Kép-CD, SVCD, 

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

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, Szög, Lemez 
menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, OSD, 
Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú 
visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagyítás

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet

Csatlakoztathatóság
• Egyenáram bemenet: 9~12 V
• AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató
• Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• ütésbiztos

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter: AY4130/00 (110-

240 V, 50/60 Hz)
• akkumulátorcsomag: AY4392 (DC 7,4 V, Li-ion 

akkumulátor)
• Kábelek: 1 AV-kábel, 1 tápkábel
• Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
• Távvezérlő: RC810 (hitelkártya stílusú, 38 gomb)
• Felhasználói kézikönyv: Angol, francia, spanyol, 

portugál
• Hálózati kábel: 1 db
• Második LCD-képernyő: 1 db 7"-es TFT LCD
• Intelligens autóba-szerelhetőség: 2 db

Méretek
• Fődoboz mérete: 480 x 280 x 300 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Fő kartondoboz súlya: 9,1 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

285 x 255 x 155 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

202 x 40 x 149 mm
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék súlya: 0,86 kg
•

Hordozható DVD-lejátszó
  

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2009-02-12

Verzió: 1.0.4

12 NC: 8670 000 33563
EAN: 87 12581 36124 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
PET70

Termék

MP3-CD,
Az MP3 for
hatalmas d
csökkenthe
Egyetlen CD

Kettős TF
A kettős ké
ugyanazoka
hordozható
kell, majd a
fejtámasza
élvezheti ke
családtagja

Autóba s
Ha szórako
magával ho
Az egyedi a
egyszerű ha
egyszerűen
hordozható
alapot hagy
8/98

kijelölés

 CD és C
radalmian ú
igitális zene
tők, a hang
-lemezen a

T LCD k
pernyőnek 
t a videofe
 DVD-lejáts
 képernyők
ira. Most m
dvenc DVD
ival és bará

zerelhető
zni szeretn
rdozható D
utóba szere
sználatot n
 eltávolíthat
 DVD-lejáts
va az autób
D-RW zene
j tömörítési technológia, amellyel 
fájlok tizedakkora méretűre 
minőség radikális romlása nélkül. 
kár 10 órányi zenét is tárolhat.

épernyő
köszönhetően lejátszhatja 
lvételeket és képeket a 
zókról. Mindössze csatlakoztatni 
et felszerelni az autó 
ár könnyedén és kényelmesen 
-filmjeit és JPEG fotóit 
taival a hátsó ülésen.

e útközben, miért ne vinné 
VD-lejátszóját otthonából az útra? 
lési rendszer biztonságot és 

yújt. A gyorskioldó kar segítségével 
ja a lejátszót, ha nem használja. A 
zót magával is viheti, csak az 
an.
ek

http://www.philips.com

