
 

 

Philips
Przenośny odtwarzacz 
DVD

Wyświetlacz LCD 7"

PET7402D
Większa wygoda oglądania filmów w podróży
dzięki dwóm panoramicznym wyświetlaczom LCD
Odtwarzaj filmy i utwory muzyczne w samochodzie. Odtwarzacz PET7402D firmy Philips, 
wyposażony w dwa 7-calowe wyświetlacze LCD TFT, umożliwia oglądanie filmów DVD i DivX®, 
słuchanie muzyki i przeglądanie zdjęć podczas podróży. Instalacja i montaż są niezwykle proste.

Oglądaj filmy, słuchaj muzyki i przeglądaj zdjęcia w biegu
• Zgodne płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Certyfikat DivX zapewnia odtwarzanie filmów DivX w standardowej jakości
• Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW
• Wyświetlanie zdjęć JPEG z płyt zawierających zdjęcia

Wzbogać swoje kinowe i muzyczne doznania
• Kolorowy wyświetlacz TFT LCD 7" o formacie panoramicznym 16:9
• Zwiększ przyjemność oglądania dzięki dwóm ekranom TFT LCD
• Wbudowane głośniki stereofoniczne

Dodatkowe funkcje zwiększające wygodę obsługi
• Zasilacz sieciowy, zasilacz samochodowy i przewód AV w zestawie
• W zestawie zasilacz samochodowy i pasek do mocowania
• Gniazdo słuchawek, aby lepiej cieszyć się dźwiękiem



 Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-RW

MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, 
dzięki której duże pliki muzyczne można 10-
krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na 
jakości dźwięku. Na jednej płycie CD można 
zapisać do 10 godzin muzyki.

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

Przenośny odtwarzacz DVD firmy Philips jest 
zgodny z większością dostępnych na rynku płyt 

DVD i CD. Płyty DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, 
(S)VCD oraz CD – wszystkie mogą być 
odtwarzane za pomocą odtwarzacza DVD. 
DVD+/-R stanowi skrótowe określenie 
napędu DVD, który akceptuje oba popularne 
formaty nagrywania płyt DVD. Natomiast 
DVD+/-RW obsługuje oba popularne typy płyt 
wielokrotnego zapisu.

Certyfikat DivX

Obsługa formatu DivX® umożliwia 
odtwarzanie filmów zapisanych w tym 
standardzie. Format DivX to technologia 
kompresji filmów w standardzie MPEG4, 
umożliwiająca zapisywanie dużych plików, 
takich jak filmy, zwiastuny i teledyski, na 
nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD.

Dwa wyświetlacze TFT LCD

Dwa wyświetlacze pozwalają na wyświetlanie 
tych samych filmów wideo lub obrazów z 
przenośnych odtwarzaczy DVD. Wystarczy 
podłączyć wyświetlacze i zamontować je na 
zagłówkach siedzeń w samochodzie. Teraz 
pozostaje już tylko usiąść na tylnym siedzeniu 
razem z rodziną lub przyjaciółmi i delektować 
się ulubionymi filmami DVD oraz zdjęciami w 
formacie JPG.
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Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: LCD TFT
• Długość przekątnej ekranu (cale): 7 cale
• Rozdzielczość: 480 (szer.) x 234 (wys.) x 3 (RGB)
• Jasność: 120 cd/m²
• Typ panelu LCD: Polaryzator przeciwodblaskowy
• Współczynnik kontrastu (typowy): 200:1
• Część widoczna ekranu: 154,1 x 86,6 mm
• Czas odpowiedzi (typowy): 30 ms

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 250 mW RMS (wbudowane 

głośniki)
• Moc wyjściowa (RMS): 10 mW RMS (słuchawki)
• Stosunek sygnału do szumu: > 80 dB (słuchawki), > 

62 dB (wbudowane głośniki)

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, 

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

• Tryby odtwarzania płyt: Menu płyty, Szybkie 
odtwarzanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie do 
przodu, OSD, Odtwarzanie wielokrotne, 
Odtwarzanie w kolejności losowej, Powiększenie

• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
• Formaty kompresji: DivX, MPEG4

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: Dolby Digital, MP3
• Prędkość przepływu danych MP3: 32–320 kb/s
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-RW, MP3-CD, 

CD-R
• Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Jolliet

Możliwości połączeń
• Wejście prądu stałego: 9 V, 1 A
• Gniazdo słuchawek: 2 x słuchawki stereofoniczne 

3,5 mm
• Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1

Udogodnienia
• Odporny na wstrząsy

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: Wejście napięcia stałego 9 V 

(110–240 V, 50/60 Hz)
• Przewody: 1 x przewód AV
• Zestaw samochodowy: ładowarka do zapalniczki, 2 

paski do mocowania na zagłówkach
• Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna
• Drugi ekran LCD: 1 wyświetlacz TFT LCD 7" 

(PAC134)

Wymiary
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

225 x 305 x 370 mm
• Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym: 3
• Waga kartonu zbiorczego: 7,65 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

360 x 295 x 70 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

199 x 38 x 153 mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Waga produktu: 1 kg
•
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* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami 
handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie 
licencji.
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