
 

 

Philips
Портативен DVD плейър

PET744
Превъзходно качество на изображението
с LCD с истински 16,7 милиона цвята
Гледайте в движение филми и други на портативния DVD плейър Philips PET744. 7-инчовият 

пълноцветен цифров LCD дисплей вдъхва живот на изображенията. Показвайте и споделяйте с 

лекота цифровите си снимки. Лек и компактен с до 6 часа време за възпроизвеждане.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.
• Съвместимост с DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• Сертифициран за DivX за стандартно възпроизвеждане на DivX видео
• Разглеждане на JPEG изображения от диск с картини
• Възпроизвеждане на MP3/WMA-CD, CD и CD-RW

Лесно показване на вашите цифрови снимки
• 7" LCD дисплей с висока плътност (800x480 пиксела)
• Въртящ се на 180 градуса екран за подобрена гъвкавост при гледане
• Показване на снимки и слайдшоу от снимки
• Гледайте снимки директно от карти с памет, DVD и CD дискове

С екстри за ваше удобство
• Насладете се на до 6 часа непрекъснато възпроизвеждане на филми*
• Слот за карти SD/SDHC за музика, снимки и видео
• Система за практично монтиране в автомобил за лесно използване
• Приложени AC адаптер, адаптер за кола и AV кабел
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* DivX, DivX Certified и съответните емблеми са търговски марки 
на DivXNetworks, Inc. и се използват по лиценз.

* Windows Media и логото на Windows са търговски марки или 
регистрирани търговски марки на Microsoft Corporation в 
Съединените щати и/или други страни.

* Акумулаторните батерии имат ограничен брой цикли на 
зареждане и след това може да се наложи да бъдат сменени. 
Животът на батерията и броят цикли на зареждане варират в 
зависимост от използването и настройките.

* Животът на батерията варира в зависимост от използването и 
настройките.

* Животът на батерията за време на възпроизвеждане е 
приблизителен и може да варира в съответствие с условията на 
приложение. За да оптимизира живота на батерията, 
потребителят трябва да намали до минимум задното осветяване 
на LCD екрана, да свърже уреда към слушалките (а не към 
вградените високоговорители), да слуша при средна сила на 
звука и да използва продукта при стайна температура.
• Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps • Тегло на изделието: 0,83 кг
•

Картина/дисплей
• Размер на екрана по диагонал (инча): 7 инч
• Разделителна способност: 800(Ш) x 480(В) x 

3(RGB)
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
• Яркост: 200 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 250:1
• тип на LCD панела: Поляризатор против 
отблясъци

• Ефективна зона на гледане: 154,1 x 86,6 мм
• Време на отговор (типично): 30 мс

Звук
• Изходна мощност: 600 mW RMS (вградени 
високоговорители)

• Изходна мощност (RMS): 5 mW RMS (слушалки)
• Съотношение сигнал/шум: >80dB(линеен 
изход), >76dB(слушалка), >62dB(вградени 
високоговорители)

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD, Picture 

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

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

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
PAL, NTSC

• Формати на компресиране: Divx, MPEG4

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

WMA
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

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

• Поддържани файлови системи: ISO-9660, Jolliet

Възможности за свързване
• вход за прав ток (DC): 9 V, 1,5 A
• Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки x 2
• AV изход: Композитно (CVBS) x1

Удобство
• Индикатор за зареждане на батерията
• Издръжлив на удари

Аксесоари
• AC/DC адаптер: DC 9 V, 1,5 A, 110-240 V, 50/60 

Hz
• Кабели: 1 x AV кабел
• Дистанционно управление: AY5509 тънко 
дистанционно

• Ръководство за потребителя: Много езици
• Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за 
запалка, 12vDC

• Практично монтиране в автомобил

Мощност
• Тип батерия: Вградена батерия
• Живот на батерията: До 6 часа*

Размери
• Габарити на кашона: 225 x 243 x 265 мм
• Количество в общия кашон: 3
• Тегло на общия кашон: 4,12 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

235 x 255 x 70 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

197 x 31 x 166 мм
• Тип опаковка: D-box
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