Philips
DVD player portabil

PET737

Divertismentul va călători cu dvs.
cu receiver TV integrat
Aşezaţi-vă confortabil, relaxaţi-vă şi vizionaţi filme sau programe TV free-to-air prin intermediul
receiverului TV integrat de la Philips PET737. În plus, savuraţi filmele preferate pe DVD şi VCD,
muzica pe MP3-CD şi CD sau admiraţi oriunde fotografiile dumneavoastră JPEG.
Pătrundeţi în lumea divertismentului AV mobil
• Redaţi 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
Divertisment în timp real la televizorul portabil
• Urmăriţi emisiuni TV free-to-air în timp real
• Acceptă TV PAL și SECAM standard
Pentru confortul dvs. în timpul vizionării
• Ecran LCD color TFT de 7" pentru o vizionare de calitate superioară
• Savuraţi filme în format panoramic 16:9
Pentru confort maxim
• Număr redus de butoane pentru control ușor
• Mufă pentru căști pentru savurarea muzicii
• Include adaptor auto și telecomandă accesibilă

PET737/58

DVD player portabil

Specificaţii
Imagine/Ecran
•
•
•
•
•
•

Tip ecran: LCD TFT
tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
Dimensiune diagonală ecran (inch): 7 inch
Rezoluţie: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RGB)
Raport contrast (uzual): 250:1
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 (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: 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 AV: Compozit (CVBS) x1
• Intrare CC: 9 V
• Jack pentru căști: 1 cască stereo de 3,5 mm

Repere
Comoditate

• Indicator încărcare baterie
• Rezistent la șocuri

Tuner/Recepţie/Transmisie

• Mărci de tunere: UHF, VHF
• Redare video: PAL (toate versiunile), SECAM

Decodare video

• Raport lungime/lăţime: 16:9, 4:3

Accesorii

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.

Partajare Picture CD (JPEG)

Redarea multi-format vă permite să vizualizaţi
imagini în mișcare și să rulaţi majoritatea formatelor
de discuri savurând plăcerea maximă a vizionării.

• Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V; 100-240 V, 50/60
Hz
• Cabluri: 1 x cablu AV
• Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
• Accesorii incluse: Antenă aeriană
• Telecomandă: Telecomandă subţire DAY5515
• Manual de utilizare: Mai multe limbi

Alimentare

• Durata de utilizare a bateriei: 2 ore
• Tip baterie: Baterie încorporată

Dimensiuni

•
•
•
•

Dimensiuni produs (L x Î x A): 210 x 39 x 178 mm
Tip ambalaj: D-box
Greutate produs: 1 kg
Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
274 x 254 x 84 mm
• Dimensiuni Master carton: 262 x 272 x 284 mm
• Cantitate bax: 3
• Greutate bax: 5,1 kg
•
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Muzică pe MP3-CD, CD și CD-RW

www.philips.com

* Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de utilizare și setări.

