
 

 

Philips
DVD player portabil

LCD de 7"

PET721D
Filme care călătoresc 

împreună cu dvs.
Savuraţi filmele oricând, oriunde! Playerul DVD portabil PET721D cu ecran TFT LCD de 
7” vă permite savurarea filmelor în format DVD/DivX®, a muzicii de pe MP3-CD/CD şi 
a fotografiilor în format JPEG în timpul călătoriilor.

Redaţi filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor
• Compatibil DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD și CD
• Certificat DivX pentru redarea standard a materialelor video DivX
• Redare MP3-CD, CD și CD-RW
• Vizionare imagini JPEG de pe un disc cu fotografii

Îmbogăţiţi-vă experienţa AV
• Afișaj color TFT LCD de 7" în afișaj cu format panoramic16:9
• Difuzoare stereo încorporate

Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.
• Până la 2 ore de redare cu bateria reîncărcabilă încorporată*
• Adaptor auto inclus
• Număr redus de butoane pentru control ușor



 Certificat DivX
Dispunând de suport DivX, vă puteţi bucura de 
materiale video codificate DivX în confortul propriei 
dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX 
este o tehnologie de compresie video bazată pe 
standardul MPEG4, care vă permite să salvaţi fișiere 
de mari dimensiuni precum filme, trailere și 
videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt 
discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD.

Redare 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.
PET721D/12

Repere

* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale 
DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licenţă.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, 
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și 
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.

* Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de utilizare și setări.
* Durata de redare a bateriei este aproximativă și poate varia în funcţie 

de starea aplicaţiei. Pentru a optimiza durata de viaţă a bateriei, 
utilizatorul trebuie să micșoreze la minim lumina de fundal a 
ecranului LCD, să se conecteze la căști (nu la difuzoare încorporate), 
să asculte la nivelul mediu pentru volum și să utilizeze produsul la 
temperatura camerei.
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps • Greutate produs: 0,71 kg
•

Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 7 inch
• Rezoluţie: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RGB)
• Tip ecran: LCD TFT
• Luminozitate: 80 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 200:1
• tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
• Zonă vizualizare efectivă: 154,1 x 86,6 mm
• Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet
• Putere de ieșire: 250 mW RMS(difuzoare 

încorporate)
• Putere de ieșire (RMS): 5 mW RMS (căști)
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (căști), >62 dB 

(boxe interne)

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: Meniu disc, Derulare rapidă 
înapoi, Derulare rapidă înainte, OSD, Repetare, 
Zoom

• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL
• Formate de comprimare: Divx, MPEG4

Redare audio
• Format compresie: Dolby Digital, MP3

• Medii de redare: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet

Conectivitate
• Intrare CC: 9 V, 1 A
• Jack pentru căști: Căști stereo 3,5 mm
• Ieșire AV: Compozit (CVBS) x1

Confort
• Indicator încărcare baterie
• Rezistent la șocuri

Accesorii
• Adaptor CA/CC: CC 9 V, 1 A, 110-240 v, 50/60 Hz
• Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
• Manual de utilizare: Multilingv

Alimentare
• Tip de baterie: Baterie încorporată
• Durata de utilizare a bateriei: Până la 2 h*

Dimensiuni
• Dimensiuni Master carton: 225 x 270 x 245 mm
• Cantitate bax: 3
• Greutate bax: 4,12 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

233 x 251 x 70 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 197 x 39 x 153 mm
• Tip ambalaj: D-box
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