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ма за практично монтиране в автомобил и USB порт

 филми на 7-инчовия цветен LCD дисплей на Philips PET730 с подобрено качество 

годарение на Zero Bright Dot™ на Philips. Наслаждавайте се в движение на филми 

ivX® MPEG4 и музика във формат MP3/WMA-CD. Предлага се със система за 

нтиране в автомобил и USB порт.

пете се в AV развлеченията в движение
роизвежда DVD, DVD+/-R и DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® и MPEG4 филми
роизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW
деляйте изображения в JPEG файлове с картинни CD

обно гледане навсякъде
н Zero Bright Dot™ за оптимално качество на картината
FT цветен LCD дисплей за висококачествен образ
айте филми в широкоекранен формат 16:9
дена качествена стерео тонколона

ксимално удобство
 часа възпроизвеждане с вградената батерия*

тема за практично монтиране в автомобил за лесно използване
ка по USB за показване на снимки и възпроизвеждане на музика от USB устройства
делете забавлението с двете гнезда за слушалки
 

Philips
Портативен DVD плейър

PET730

PICTURE



 

Картина/дисплей
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
• тип на LCD панела: Поляризатор против 

отблясъци
• Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
• Разделителна способност: 480(Ш) x 234(В) x 

3(RGB)
• Яркост: 200 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 250:1
• Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
• Стъпка на пикселите: 0,107(Ш) x 0,370(В) мм
• Време на отговор (типично): 30 мс

Звук
• Изходна мощност: 250mW RMS (вградени 

високоговорители)
• Изходна мощност (RMS): 10mW RMS 

(слушалка)
• Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен 

изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени 
високоговорители)

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-
R/CD-RW, MP3-CD, WMA, Picture CD

• Режими на възпроизвеждане на диска: екранно 
меню, A-B повторение, Ъгъл, Дисково меню, 
Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване 
напред, Повторение, Разбъркано 
възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, 
Увеличение

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

• Формати на компресиране: Divx, MPEG4

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

WMA

• Носители за възпроизвеждане: CD, MP3-CD, 
CD-R, CD-RW, WMA-CD

• Поддържани файлови системи: ISO-9660, Jolliet
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
• Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

Възможности за свързване
• Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
• вход за прав ток (DC): 9V
• AV изход: Композитно (CVBS) x1
• AV вход: Композитно (CVBS) x1
• Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2

Удобство
• Издръжлив на удари
• Индикатор за зареждане на батерията

Аксесоари
• AC/DC адаптер: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 

Hz)
• Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за 

запалка, 12vDC
• Дистанционно управление: AY5507 тънко 

дистанционно
• Кабели: 1 x AV кабел
• Ръководство за потребителя: 16 езика
• Практично монтиране в автомобил: 1 бр.

Размери
• Габарити на кашона: 430 x 255 x 265 мм
• Количество в общия кашон: 3
• Тегло на общия кашон: 9,1 кг
• Тип опаковка: D-box
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

250 x 228 x 138 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

193 x 33 x 170 мм
• Тегло на изделието: 0,85 кг
•
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