
 

 

Philips
Φορητό DVD Player

Οθόνη LCD widescreen 7"

PET742
Μεγαλύτερη απόλαυση 

ταινιών εν κινήσει
Απολαύστε τις ταινίες σας όταν και όπου θέλετε! Το φορητό DVD player PET742 διαθέτει 

περιστρεφόμενη οθόνη TFT LCD 7” για εξαιρετική εμπειρία προβολής. Μπορείτε να απολαύσετε 

έως και 5 ώρες ταινιών DVD/DivX®/MPEG, μουσικής MP3-CD/CD και φωτογραφιών JPEG εν 

κινήσει.

Αναπαραγωγή ταινιών, μουσικής και φωτογραφιών εν κινήσει
• Συμβατό με DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Πιστοποίηση βάσει DivX για τυπική αναπαραγωγή βίντεο DivX
• Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-RW
• Προβολή εικόνων JPEG από δίσκο εικόνων

Εμπλουτίστε την εμπειρία ψυχαγωγίας AV
• Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη LCD 7'' για βελτιωμένη ευελιξία προβολής
• Απολαύστε ταινίες σε φορμά widescreen 16:9
• Ενσωματωμένα στερεοφωνικά ηχεία

Επιπλέον χαρακτηριστικά για την άνεσή σας
• Έως και 5 ώρες αναπαραγωγής με ενσωματωμένη μπαταρία*
• Συμπεριλαμβάνεται τροφοδοτικό AC, τροφοδοτικό αυτοκινήτου και καλώδιο AV
• Περιλαμβάνεται θήκη κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου για εύκολη χρήση στο αυτοκίνητο



 Αναπαραγωγή MP3-CD, CD και CD-
RW
Το MP3 είναι μια επαναστατική τεχνολογία 
συμπίεσης, με την οποία μεγάλα ψηφιακά αρχεία 
μουσικής μπορούν να γίνουν έως και 10 φορές 
μικρότερα χωρίς σημαντική υποβάθμιση της 
ποιότητας του ήχου. Σε ένα μόνο CD μπορούν να 
αποθηκευτούν μέχρι και 10 ώρες μουσικής.

Ενσωματωμένη μπαταρία με διάρκεια 
έως 5 ώρες*
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής της Philips 
διαθέτει μικρή ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη 
μπαταρία για ισχύ μεγάλης διάρκειας. Απολαύστε 
έως 5 ώρες συνεχούς αναπαραγωγής ταινιών, 
φωτογραφιών και μουσικής με μία μόνο φόρτιση. 
Απλώς συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και 
φορτίστε ξανά τη συσκευή - τόσο εύκολα.

Θήκη κιτ στηρίγματος αυτοκινήτου
Αναρτήστε εύκολα το φορητό DVD player στα 
στηρίγματα κεφαλής του αυτοκινήτου σας. 
Μπορείτε να απολαμβάνετε ταινίες DVD εν 
κινήσει.

Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη LCD 
7''
Περιστρεφόμενη έγχρωμη οθόνη LCD 7'' για 
βελτιωμένη ευελιξία προβολής

Πιστοποίηση βάσει DivX
Χάρη στην υποστήριξη DivX®, μπορείτε να 
απολαμβάνετε κωδικοποιημένα βίντεο DivX®. Το 
φορμά μέσων DivX είναι μια τεχνολογία 
συμπίεσης βίντεο βάσει MPEG4 η οποία σας 
επιτρέπει να αποθηκεύετε μεγάλα αρχεία όπως 
ταινίες, τρέιλερ και μουσικά βίντεο σε μέσα όπως 
CD-R/RW και εγγράψιμους δίσκους DVD.

Απολαύστε ταινίες widescreen16:9
Προβάλετε και μοιραστείτε τις ταινίες σας και τις 
ψηφιακές σας φωτογραφίες με τους φίλους και 
την οικογένειά σας. Ο λόγος διαστάσεων ευρείας 
οθόνης 16:9 είναι καθιερωμένος για τηλεοράσεις 
γενικής χρήσης και ψηφιακές τηλεοράσεις υψηλής 
ανάλυσης. Ο εγγενής λόγος διαστάσεων 16:9 
συνεπάγεται προβολή βίντεο χωρίς γραμμές στο 
επάνω και κάτω μέρος της εικόνας και χωρίς την 
απώλεια ποιότητας που επιφέρει η αλλαγή 
κλίμακας, μέσω της προσαρμογής της εικόνας σε 
διαφορετικό μέγεθος οθόνης.
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Χαρακτηριστικά

* Οι ονομασίες DivX, DivX Certified και τα σχετιζόµενα µε αυτές 
λογότυπα αποτελούν εµπορικά σήµατα της DivXNetworks, Inc. 
και χρησιµοποιούνται κατόπιν αδείας.

* Οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες έχουν περιορισμένο αριθμό 
κύκλων φόρτισης και ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάστασή τους. 
Η διάρκεια ζωής και ο κύκλος φόρτισης των μπαταριών 
ποικίλλουν ανάλογα με τη χρήση και τις ρυθμίσεις.

* Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας ποικίλλει ανάλογα με τη χρήση 
και τις ρυθμίσεις.

* Ο χρόνος αναπαραγωγής ανάλογα με τη διάρκεια της μπαταρίας 
είναι κατά προσέγγιση και διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση 
της εφαρμογής. Για μεγαλύτερη διάρκεια, οι χρήστες πρέπει να 
ρυθμίζουν τον οπίσθιο φωτισμό LCD στο ελάχιστο, να συνδέουν 
ακουστικά (και όχι τα ενσωματωμένα ηχεία), να ακούνε σε μέτρια 
ένταση & να χρησιμοποιούν το προϊόν σε θερμοκρασία 
δωματίου.
• Βάρος προϊόντος: 0,77 κ.
•

Εικόνα/Οθόνη
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 7 ίντσα
• Ανάλυση: 480(w)x234(H)x3(RGB)
• Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
• Φωτεινότητα: 120 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 200:1
• Οθόνη LCD: Αντιθαμβωτικός πολωτής
• Πραγματική περιοχή προβολής: 154,1x86,6 χιλ.
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Ήχος
• Ισχύς: 250mW RMS(ενσωματωμένα ηχεία)
• Ισχύς (RMS): 5mW RMS (ακουστικά)
• Λόγος σήματος προς θόρυβο: >80dB (έξοδος 
γραμμής), >76dB(ακουστικό), 
>62dB(ενσωματωμένα ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD, CD εικόνων, SVCD, 
Βίντεο CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-
RW, DVD+R/+RW, CD

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Μενού 
δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση 
εμπρός, OSD, Επανάληψη, Ζουμ

• Σύστημα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: PAL, 
NTSC

• Φορμά συμπίεσης: Divx, MPEG4

Αναπαραγωγή ήχου
• Ρυθμός bit MP3: 32 - 320 kbps
• Φορμά συμπίεσης: Dolby Digital, MP3
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-RW, MP3-CD, 

CD-R
• Υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων: ISO-9660, 

Jolliet

Συνδεσιμότητα
• Είσοδος DC: 9V, 1A
• Υποδοχή ακουστικών: 1 σετ στερεοφωνικών 
ακουστικών 3,5 χιλ.

• Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήματος (CVBS)

Ευκολία
• Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
• Ανθεκτικό στα χτυπήματα

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: DC 9V, 1A, 110-240v, 50/

60Hz
• Καλώδια: 1 καλώδιο AV
• Τηλεχειριστήριο: Λεπτό τηλεχειριστήριο 

AY5521
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλών γλωσσών
• Κιτ αυτοκινήτου: τροφοδοτ.-αναπτήρας 
αυτοκινήτου, 12vDC

• Θήκη

Ρεύμα
• Τύπος μπαταρίας: Ενσωματωμένη μπαταρία
• Διάρκεια ζωής μπαταρίας: Έως 5 ώρες*

Διαστάσεις
• Διαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

225 x 270 x 245 χιλ.
• Διαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,12 κ.
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

233 x 251 x 70 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

195 x 39 x 153 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
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