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tagem para automóvel inteligente e ranhura para cartões SD

 DVD no ecrã LCD a cores de 7” do Philips PET731 com qualidade de ecrã aperfeiçoada, 

ps’ Zero Bright Dot™. Desfrute em movimento de filmes DivX® e MPEG4 ou música 

MA. Inclui ranhura para cartões SD e saída de vídeo componente.

lhe no entretenimento AV, em movimento
oduz filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
oduz CD MP3/WMA, CD e CD-RW

ilhe ficheiros de imagem JPEG com CDs de Imagens
ura para cartões SD/MMC para compatibilidade multimédia alargada

experiência confortável, em qualquer lugar
 Zero Bright Dot™ para uma qualidade de ecrã ideal
r LCD a cores TFT de 7" para imagem de alta qualidade
 filmes com o formato panorâmico 16:9
alante estéreo de qualidade incorporado

 máximo de conveniência
4 horas de reprodução com pilha recarregável*
tagem para automóvel inteligente de utilização fácil
ilhe a diversão e o entretenimento com tomadas duplas para auscultadores
 

Philips
Leitor de DVD portátil

PET731

PICTURE



 

Imagem/Visualização
• Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
• tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 7 polegada
• Resolução: 480(l)x234(A)x3(RGB)
• Luminosidade: 200 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 250:1
• Área de visualização efectiva: 154,1 x 86,6 mm
• Densidades de pixels: 0,107(l)x0,370(A)mm
• Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som
• Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
• Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
• Relação sinal/ruído: >80 dB (saída), >76 dB 

(auricular), >62 dB (altifalantes incorporados)

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: DVD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-
RW, MP3-CD, WMA, CD de Imagens

• Modos de Reprodução de Discos: OSD, 
Repetição A-B, Ângulo, Menu do Disco, 
Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, Repetir, 
Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço 
Lento, Zoom

• Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL
• Formatos de compressão: Divx, MPEG4

Reprodução Áudio
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 

WMA
• Suporte de Reprodução: CD, MP3-CD, CD-R, 

CD-RW, CD WMA
• Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Jolliet
• Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps
• Taxa de bits WMA: 32 - 192 kbps

Conectividade
• Saída Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
• Entrada CC: 9~12V
• Saída AV: Composto (CVBS) x1
• Tomada dos auscultadores: Auscultadores 

Estéreo de 3,5 mm x 2
• Outras ligações: Saída Entrelaçada Vídeo 

Componente
• Ranhura para cartão SD/MMC: Ranhura para 

cartões DS

Comodidade
• À prova de choque
• Indicação de carga

Acessórios
• Transformador CA/CC: AY4112/00 (110-240 v, 

50/60 Hz)
• Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V 

CC
• Telecomando: Telecomando esguio AY5507
• Cabos: 1 x cabos AV
• Manual do Utilizador: Inglês
• Montagem inteligente para automóvel: 1 p

Potência
• Tipo de Pilha: Bateria incorporada

Dimensões
• Dimensões do cartão principal: 

430 x 255 x 265 mm
• Quantidade de caixas principais: 3
• Peso da caixa principal: 9,1 kg
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

250 x 228 x 138 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

193 x 33 x 170 mm
• Peso do produto: 0,85 kg
•

Leitor de DVD portátil
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