Philips
Kannettava videosoitin

17,8 cm (7") LCD
3 h toistoaika

PV7005

Nauti videoista näppärästi tien päällä
kosketusnäytön ansiosta
Nauti elokuvista ja muusta viihteestä tien päällä kannettavan Philips PV7005 -videosoittimen avulla.
Sen käyttö ja sisällön selaaminen on kätevää 7 tuuman kosketusnäytön ansiosta. Se toistaa lähes
kaikenlaisia mediatiedostoja. Voit katsoa videoita myös televisiosta HDMI-liitännän kautta.
Toista elokuvia, musiikkia ja kuvia kaikkialla
• 17,8 cm (7") TFT LCD -värinäyttö, 16:9-laajakuvamuoto
• Mahtava katselukokemus täyskosketusnäytöllä
• Tarkkuus 800 x 480
• Toistaa lähes kaikkia digitaalisia tiedostomuotoja
• DivX-sertifioitu, toistaa DivX-videoita
• RMVB-videotoisto
Miellyttävät käyttää
• Ladattavalla akulla jopa 3 tunnin käyttöaika*
• Sisäinen 4 Gt:n* muisti
• USB-yhteys videoiden, kuvien ja musiikin toistoon
• Micro SD -korttipaikka, jopa 32 Gt, 16 tuntia HD-videoita
• Suora TV-liitäntä HDMI-kaapelilla HD-videoiden katsomiseksi
• Mukana suojapussi
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Kohokohdat
18 cm/7" TFT LCD-värin. (16:9)
LCD-värinäytössä kuvat heräävät eloon.
Suosikkivalokuviesi ja -elokuviesi
yksityiskohdat ja värien eloisuus vastaavat
laadukkaita paperikuvia. 16:9-laajakuvasuhde
on vakiokuvasuhde niin tavallisissa kuin high
definition -digitaalitelevisioissa. Luonnollinen
16:9-kuvasuhde merkitsee videonäyttöä ilman
mustia palkkeja kuvan ylä- ja alareunassa ja
ilman laadun heikkenemistä skaalaamisen eli
kuvan sovittamisen vuoksi.
DivX-sertifioitu
DivX®-tuen ansiosta voit nauttia internetin
DivX-koodatuista videoista ja elokuvista ja
ostetuista Hollywood-elokuvista oman

olohuoneesi rauhassa. DivX-mediamuoto on
MPEG-4-pohjainen videopakkaustekniikka,
jolla voidaan tallentaa suuria tiedostoja, kuten
elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita
esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja tallentaville
DVD-levyille toistettaviksi Philipsin DivX Ultra
Certified® -laitteella.
Täyskosketusnäyttö
Digitaalisen valokuva-albumin hallinta käy
käden käänteessä. Täyskosketusnäytössä voit
siirtää kuvia, tai lisätä ja poistaa kuvia nopeasti
ja helposti. Kuvakevalikko tekee Philipsin
digitaalisen valokuvakehyksen käytöstä helppoa
ja kosketusnäytön ansiosta kuvien
katseleminen on nautinnollinen elämys.

RMVB-videotoisto
Tämä Philips-soitin toistaa RMVB-videota, joka
on Realnetworksin™ kehittämä digitaalinen
videotiedosto. Sitä käytetään tavallisesti
multimediasisällölle, ja sen tiedostotunniste on
.rmvb. Se takaa laadukkaat still-kuvat ja
parantaa liikkeen toistoa, jolloin kuvanlaatu ja
tiedostokoko ovat optimaaliset.
USB-yhteys
Liitä kannettava laitteesi Philipsin kannettavan
DVD-laitteen USB-liittimeen ja toista
digitaaliset video-, musiikki- ja kuvatiedostosi
suoraan USB-liitännän kautta. Nyt voit esittää
ne perheellesi tai ystävillesi.
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Tekniset tiedot
Kuva/näyttö

• Ruudun halkaisija: 7 tuumaa / 17,8 cm
• Tarkkuus: 800 x 480 pikseliä
• Kosketusherkkä näyttö: Resistiivinen
kosketusnäyttö
• Kuvasuhde: 16:9

Videotoisto

• Pakkausformaatit: Divx, AVCHD, AVI, H.263,
H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (vain .avi),
MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Äänen toisto
•
•
•
•

Pakkausformaatti: MP3, WMA, WAV
Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet
ID3-tunnisteiden tuki: Laulun nimi, artisti, albumi
WMA-bittinopeudet: 5–192 kbps

Still-kuvien toisto

litiumpolymeeri
• Ladattava: Kyllä, USB:n kautta

Tallennusvälineet

• Sisäinen muisti (RAM): 4 Gt

Järjestelmävaatimukset

• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows XP (SP3 tai
uudempi) / Vista / 7

Lisätarvikkeet
•
•
•
•
•

Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas
Pussi: Pussi suojakotelolle ja jalustalle
Kaukosäädin: Ohut kaukosäädin
USB-johto: USB-kaapeli tietoja ja latausta varten

Tuotteen mitat

• Kuvanpakkausformaatti: JPEG

• Tuotteen mitat (L x K x S): 18,4 x 11,6 x 1,3 cm
• Paino: 0,297 kg

Liitännät

Pakkauksen mitat

•
•
•
•

HDMI: Mini-HDMI
Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet
SD/MMC-korttipaikka: Micro SD
USB: Nopea mini-USB

Ääni

• Sisäiset kaiuttimet: KYLLÄ

Käytön mukavuus
•
•
•
•

Latausilmaisin: KYLLÄ
Päivitettävä ohjelmisto: KYLLÄ
Lataus vähissä -ilmaisin: KYLLÄ
Toiminto: Näppäimistölukko

Virta

• Akkujen kesto: Jopa 3 tuntia*
• Pariston malli: Sisäänrakennettu akku,

•
•
•
•
•
•
•
•

Hyllysijoitustyyppi: Dummy
Pakkaustyyppi: Dummy
Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
Pakkauksen mitat (L x K x S): 24,4 x 5,3 x 18,7 cm
Kokonaispaino: 0,84 kg
Nettopaino: 0,67 kg
Taara: 0,17 kg
EAN: 87 12581 61184 2

Ulompi pakkaus

•
•
•
•
•
•

Kuluttajapakkausten määrä: 5
Ulompi pakkaus (P x L x K): 28 x 25 x 19,6 cm
Kokonaispaino: 4,43 kg
Nettopaino: 3,35 kg
Taara: 1,08 kg
GTIN: 1 87 12581 61184 9

•
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* DivX, DivX Certified ja niiden logot ovat DivXNetworks, Inc:n
tavaramerkkejä, joiden käyttöön Philipsillä on lisenssi.
* Ladattavilla akuilla on vain tietty määrä latauskertoja ja ne on lopulta
vaihdettava. Akun käyttöikä ja latauskertojen määrä vaihtelee käytön
ja asetusten mukaan.
* Akun käyttöikä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.
* RMVB on RealNetworks, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity
tavaramerkki.

