
 

 

Philips
Bærbar videoafspiller

17,8 cm (7") LCD
3 timers spilletid

PV7005
Nyd praktiske videoer på farten

med berøringsskærm
Nyd film og meget mere på farten med Philips PV7005 bærbar videoafspiller. Intuitiv 
betjening og navigation med 7" berøringsskærm. Kan afspille stort set alle digitale 
mediefiler. Se video på TV'et med HDMI-tilslutning.

Afspil dine film, din musik og dine billeder på farten
• 17,8 cm (7") TFT LCD-farveskærm i 16:9 widescreen-format
• Fuld berøringsfølsom skærm giver dig en fantastisk billedoplevelse
• 800 x 480 opløsning
• Afspiller praktisk talt alle digitale medieformater
• DivX-certificeret til afspilning af standard DivX-video
• Afspilning af RMVB-video

Den ultimative komfort på farten
• Nyd op til 3 timers afspilning med et integreret batteri*
• 4 GB* indbygget hukommelse
• USB-tilslutning til video, fotos og musikafspilning
• MicroSD-kortstik giver op til 32 GB eller 16-timers HD-videoer
• Direkte tilslutning til TV via HDMI til visning af videoer i HD
• Beskyttende etui medfølger



 18 cm/7" TFT farve-LCD (16:9)
LCD-farveskærmen giver billederne liv og viser 
dine dyrebare fotos, yndlingsfilm og musik med 
de samme "virkelige" detaljer og levende 
farver, du kender fra papirfotos i høj kvalitet. 
16:9 billedformatet til widescreen er standard 
for universelt og High Definition digitalt TV. Et 
oprindeligt 16:9 billedformat giver visning af 
video uden bjælker i toppen og bunden af 
billedet og uden det tab af kvalitet, som er en 
følge af skalering, dvs. ændring af billeder, så de 
passer til en anden skærmstørrelse.

DivX-certificeret
Med DivX®-understøttelse kan du nyde DivX-
kodede videoer og film fra internettet, 
herunder købte Hollywood-film. DivX-
medieformatet er en MPEG-4-baseret 

videokompressionsteknologi, der gør det 
muligt for dig at gemme store filer som film, 
trailere og musikvideoer på medier som CD-R/
RW- og skrivbare DVD-diske, USB og andre 
hukommelseskort til afspilning på din DivX 
Certified® Philips-enhed.

Fuld berøringsfølsom skærm
Betjeningen af det digitale fotoalbum er så let 
som at trykke eller berøre det med fingeren. 
Den fulde berøringsskærm gør det muligt for 
dig at udveksle fotos eller at tilføje og slette 
fotos hurtigt og nemt. Den ikonbaserede menu 
gør det nemt at benytte den digitale 
fotoramme fra Philips, og berøringsskærmen 
gør det til en fornøjelse at se og opleve den.

Afspilning af RMVB-video
Denne Philips-afspiller understøtter 
videoafspilning ved hjælp af RMVB, et digitalt 
videofilformat, som er udviklet af 
Realnetworks™. Filer i dette format har 
filtypenavnet ".rmvb" og bruges typisk til 
multimedieindhold. Det digitale format sikrer 
stillbilleder i høj kvalitet og forbedrer 
kvaliteten af billeder i bevægelse betydeligt, så 
et optimalt forhold mellem billedkvalitet og 
filstørrelse muliggøres.

USB-tilslutning
Tilslut ganske enkelt din bærbare USB-enhed 
til USB-stikket på din bærbare DVD-afspiller 
fra Philips, og afspil dine videoer, musik og 
fotos direkte. Nu kan du dele dine bedste 
minder med venner og familie.
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Billede/display
• Diagonal skærmstørrelse: 7 tommer / 17,8 cm 
• Opløsning: 800 x 480 pixel
• Berøringsfølsom skærm: Modstandsdygtig 

touchscreen
• Billedformat: 16:9

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: DivX, AVCHD, AVI, 

H.263, H.264, MKV, MPEG-1, MPEG-2, MPEG4 
(kun .avi-filer), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, WAV
• Understøttede filsystemer: ISO-9660, Jolliet
• Understøttelse af ID3 Tags: Sangtitel, kunstner, 

album
• WMA bit-hastigheder: 5-192 kbps

Stillbilledafspilning
• Billedkomprimeringsformat: JPEG

Tilslutningsmuligheder
• HDMI: Mini HDMI
• Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefoner
• Stik til SD-/MMC-kort: Micro SD
• USB: Højhastigheds-mini-USB

Lyd
• Indbyggede højttalere

Komfort
• Indikator for batteriopladning
• Firmwareopgradering
• Indikator for batteriniveau
• Funktion: Tastaturlås

Strøm
• Batterilevetid: Op til 3 timer *

• Batteritype: Integreret batteri, Li-polymer
• Genopladelig: Ja, via USB

Lagringsmedie
• Indbygget hukommelse (RAM): 4 GB

Systemkrav
• PC OS: Windows XP (SP3 eller nyere)/ Vista/ 7

Tilbehør
• Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
• Medfølgende tilbehør: Lynhåndbog
• Etui: Etui til beskyttelse og holder
• Fjernbetjening: Slank fjernbetjening
• USB-kabel: USB-kabel til data og opladning

Produktmål
• Mål på produkt (B x H x D): 18,4 x 11,6 x 1,3 cm
• Vægt: 0,297 kg

Emballagens mål
• Type af hyldeplacering: Dummy
• Emballagetype: Dummy
• Antal medfølgende produkter: 1
• Mål på emballage (B x H x D): 24,4 x 5,3 x 18,7 cm
• Bruttovægt: 0,84 kg
• Nettovægt: 0,67 kg
• Taravægt: 0,17 kg
• EAN: 87 12581 61184 2

Yderemballage
• Antal forbrugeremballager: 5
• Ydre indpakning (L x B x H): 28 x 25 x 19,6 cm
• Bruttovægt: 4,43 kg
• Nettovægt: 3,35 kg
• Taravægt: 1,08 kg
• GTIN: 1 87 12581 61184 9
•
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* DivX, DivX-certificeret og tilknyttede logoer er varemærker 
tilhørende DivXNetworks, Inc. og anvendes under licens.

* Genopladelige batterier har et begrænset antal opladningscyklusser 
og skal med tiden udskiftes. Batterilevetiden og antallet af 
opladningscyklusser varierer afhængig af brug og indstillinger.

* Batteriets levetid varierer afhængigt af brug og indstillinger.
* RMVB er et varemærke tilhørende RealNetworks, Inc.

http://www.philips.com

