
 

 

Philips
Přenosný videopřehrávač

17,8cm (7") LCD displej
3 h přehrávání

PV7005
Vychutnávejte si pohodlně videa na cestách
pomocí dotykové obrazovky
Vychutnejte si na cestách filmy a ještě více prostřednictvím přenosného videopřehrávače Philips 
PV7005. Nabízí intuitivní ovládání a procházení se 7" dotykovou obrazovkou. Přehrává prakticky 
všechny soubory digitálních médií. Sledujte video v televizoru prostřednictvím konektoru HDMI.

Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách
• 17,8cm (7") TFT barevný LCD displej se širokoúhlým formátem 16:9
• Plně dotyková obrazovka pro skvělé zážitky ze sledování
• Rozlišení 800 x 480
• Přehrává prakticky všechny soubory digitálních médií
• Certifikace DivX pro standardní přehrávání videí DivX
• Přehrávání videa RMVB

Dokonalé pohodlí na cesty
• Vychutnejte si až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii*
• Vestavěná paměť 4 GB*
• Připojení USB pro přehrávání videa, fotografií a hudby
• Slot pro kartu Micro SD o kapacitě až 32 GB pro záznam 16 hodin HD videa
• Přímé spojení s televizí prostřednictvím HDMI pro sledování videí v HD
• Včetně ochranného pouzdra



 18cm (7") bar. TFT LCD (16:9)
Barevný LCD displej oživuje snímky a 
zobrazuje vaše cenné fotografie, oblíbené filmy 
a hudbu ve stejně bohatých detailech 
„skutečného života“ a zářivých barvách jako 
vysoce kvalitní výtisk. Širokoúhlý poměr stran 
16:9 je standardem pro univerzální televizní 
vysílání i digitální vysílání ve vysokém rozlišení. 
Přirozený formát poměru stran 16:9 znamená 
sledování videa bez pruhů nahoře a dole i bez 
ztráty kvality, ke které dochází při vyvažování, 
upravující velikost obrazu pro různě veliké 
obrazovky.

Certifikace DivX
Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že můžete 
zobrazit videa a filmy z internetu, kódované 
systémem DivX®, například zakoupené 
hollywoodské filmy. Formát médií DivX je 

technologie pro kompresi videa založená na 
standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké 
soubory, například filmy, upoutávky a hudební 
videoklipy na média, jako jsou CD-R/RW disky 
a zapisovatelné DVD disky, paměťová zařízení 
USB a další paměťové karty, a přehrávat je na 
svém zařízení Philips DivX Certified®.

Plně dotyková obrazovka
K ovládání digitálního fotoalba stačí přejet 
prstem nebo se dotknout. Plně dotyková 
obrazovka umožňuje rychle a snadno 
přecházet mezi fotografiemi, přidávat je nebo 
mazat. Nabídka s ikonami usnadňuje používání 
digitálního fotorámečku Philips, dotyková 
obrazovka přináší potěšení při sledování 
a ovládání.

Přehrávání videa RMVB
Tento přehrávač Philips podporuje přehrávání 
videa pomocí RMVB, souboru digitálního 
videoformátu vyvinutého společností 
Realnetworks ™. Obvykle se využívá pro 
multimediální obsah a soubory v tomto 
formátu mají příponu „.rmvb“. Digitální formát 
zaručuje vysokou kvalitu fotografií a významně 
zlepšuje kvalitu záznamů pohybu, a tím 
umožňuje optimální rovnováhu mezi kvalitou 
obrazu a velikostí souboru.

Připojení USB
Jednoduše připojte přenosné USB zařízení do 
USB konektoru na přenosném DVD 
přehrávači Philips a přehrávejte digitální videa, 
hudbu či fotografie přímo. Nyní se můžete 
o své oblíbené zážitky podělit s rodinou a 
přáteli.
PV7005/12

Přednosti
Přenosný videopřehrávač
17,8cm (7") LCD displej 3 h přehrávání



Datum vydání 2016-12-14

Verze: 1.1.7

12 NC: 8670 000 79655
EAN: 87 12581 61184 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
Obraz/displej
• Úhlopříčka obrazovky: 7 palců / 17,8 cm 
• Rozlišení: 800 x 480 pixelů
• Dotykový displej: Odolný dotykový displej
• Poměr stran: 16:9

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: DivX, AVCHD, AVI, H.263, 

H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (pouze 
soubory .avi), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: MP3, WMA, WAV
• Podporované systémy souborů: ISO-9660, Jolliet
• Podpora tagů ID3: Název skladby, interpret, album
• Přenosová rychlost formátu WMA: 5 - 192 kb/s

Zobrazení fotografií
• Formát komprese obrázků: JPEG

Možnosti připojení
• Rozhraní HDMI: Mini HDMI
• Konektor sluchátek: Stereofonní sluchátka 

s 3,5mm konektorem
• Slot pro paměťové karty SD/MMC: Micro SD
• USB: Vysokorychlostní mini USB

Zvuk
• Vestavěné reproduktory: Ano

Pohodlí
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Možnost aktualizace firmwaru: Ano
• Indikace vybité baterie: Ano
• Funkce: Zámek klávesnice

Spotřeba
• Výdrž baterie: Až 3 hodiny *
• Typ baterie: Vestavěná baterie, Li-Pol
• Nabíjecí: Ano, přes rozhraní USB

Úložná média
• Vestavěná paměť (RAM): 4 GB

Systémové požadavky
• Operační systém PC: Windows XP (SP3 nebo 

vyšší)/ Vista/ 7

Příslušenství
• Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 

12 V DC
• Dodávané příslušenství: Stručný návod k rychlému 

použití
• Pouzdro: Ochranné pouzdro a stojan
• Dálkový ovladač: Tenké ovládání
• Kabel USB: Kabel USB pro přenos dat a nabíjení

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

18,4 x 11,6 x 1,3 cm
• Hmotnost: 0,297 kg

Rozměry balení
• Typ umístění poličky: Dummy
• Typ balení: Dummy
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 24,4 x 5,3 x 18,7 cm
• Hrubá hmotnost: 0,84 kg
• Čistá hmotnost: 0,67 kg
• Hmotnost obalu: 0,17 kg
• EAN: 87 12581 61184 2

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 5
• Vnější obal (D x Š x V): 28 x 25 x 19,6 cm
• Hrubá hmotnost: 4,43 kg
• Čistá hmotnost: 3,35 kg
• Hmotnost obalu: 1,08 kg
• GTIN: 1 87 12581 61184 9
•
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* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky 
společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

* Nabíjecí baterie mají omezený počet nabíjecích cyklů. Časem je bude 
nutné vyměnit. Životnost baterií a počet nabíjecích cyklů závisí na 
používání a nastavení.

* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.
* RMVB je ochranná známka či registrovaná ochranná známka 

společnosti RealNetworks, Inc.

http://www.philips.com

