
 

 

Philips
Portatīvais video 
atskaņotājs

17,8 cm (7 collu) LCD
3 h atskaņošana

PV7005
Izbaudiet ērtu video skatīšanos, esot ceļā

ar skārienekrānu
Skatieties filmas un daudz ko citu, esot ceļā, ar Philips PV7005 portatīvo video atskaņotāju. 
Intuitīva vadība un navigācija ar 7 collu skārienekrānu. Atskaņo gandrīz visus digitālās 
multivides failus. Skatieties videoklipus televizorā, izmantojot HDMI savienojumu.

Atskaņojiet savas filmas, mūziku un fotoattēlus, esot ceļā
• 17,8 cm/7 collu TFT krāsu LCD displejs 16:9 platekrāna formātā
• Pilnizmēra skārienekrāns lieliskai skatīšanās pieredzei
• 800 x 480 izšķirtspēja
• Atskaņo gandrīz visus digitālās multivides formātus
• DivX sertificēts standarta DivX video atskaņošanai
• RMVB video atskaņošana

Vislielākās ērtības, esot ceļā
• Atskaņojiet līdz 3 stundām, izmantojot ievietotu bateriju*
• 4 GB* iebūvēta atmiņa
• USB savienojums video, fotoattēlu un mūzikas atskaņošanai
• Micro SD kartes slots, lai piekļūtu līdz 32 GB 16 stundas ilgiem HD videoklipiem
• Tiešs TV savienojums ar HDMI, lai skatītu HD videoklipus
• iekļauta aizsargsomiņa



 18 cm/7 collu TFT krāsu LCD (16:9)
Krāsu šķidro kristālu displejs padara attēlus 
reālistiskākus, parādot fotoattēlus, iecienītākās 
filmas un mūziku reālistiskās bagātās detaļās un 
dzīvās krāsās kā augstas kvalitātes izdrukas. 
16:9 platekrāna malu attiecība ir universāla un 
augstas izšķirtspējas digitālā televizora 
standarts. Standarta 16:9 malu attiecība 
nodrošina video parādīšanu bez joslām attēla 
augšdaļā un apakšā, kā arī neietekmē kvalitāti, 
kuru parasti bojā mērogošana, mainot attēlu, 
lai to ietilpinātu cita lieluma ekrānā.

DivX sertificēts
Ar DivX atbalstu varat baudīt DivX kodētos 
video un filmas no interneta, tostarp iegādātās 
Holivudas filmas. DivX datu nesēju formāts ir 

MPEG-4 video saspiešanas tehnoloģija, kas dod 
iespēju saglabāt lielus failus, piemēram, filmas, 
reklāmrullīšus un mūzikas video, tādos datu 
nesējos kā CD-R/RW un DVD ierakstāmais 
disks atskaņošanai DivX Certified® Philips 
ierīcē.

Pilnizmēra skārienekrāns
Digitālā foto albuma pārlūkošana ir tikpat 
vienkārša kā švīkas novilkšana vai pieskāriens ar 
pirkstu. Pilnizmēra skārienekrāns sniedz 
iespēju ātri un viegli pāršķirt fotoattēlus vai tos 
pievienot un dzēst. Ikonu izvēlne padara Philips 
digitālo fotorāmi par viegli lietojamu, bet 
skārienekrāns ļauj ar prieku skatīties un gūt 
emocijas.

RMVB video atskaņošana
Šis Philips atskaņotājs atbalsta video 
atskaņošanu, izmantojot RMVB, digitālu video 
failu formātu, ko izstrādājis uzņēmums 
Realnetworks ™. Parasti to izmanto multivides 
saturam, un šī formāta failiem ir paplašinājums 
".rmvb". Digitālais formāts nodrošina augstu 
attēlu kvalitāti un ievērojami uzlabo kustīgus 
attēlus, sniedzot optimālu līdzsvaru starp attēlu 
kvalitāti un failu lielumu.

USB savienojums
Vienkārši ievietojiet portatīvo USB ierīci USB 
savienotājā Philips portatīvajā DVD atskaņotājā 
un uzreiz atskaņojiet digitālos videoklipus, 
mūziku vai fotoattēlus. Tagad jaukākos brīžus 
varat izbaudīt kopā ar ģimeni un draugiem.
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Attēls/displejs
• Ekrāna izmērs pa diagonāli: 7 colla / 17,8 cm 
• Izšķirtspēja: 800 x 480 pikseļi
• Skārienjutīgs ekrāns: Izturīgs skārienekrāns
• Malu attiecība: 16:9

Video atskaņošana
• Saspiešanas formāti: DivX, AVCHD, AVI, H.263, 

H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (tikai .avi 
faili), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Audio atskaņošana
• Saspiešanas formāts: MP3, WMA, WAV
• Atbalstītās failu sistēmas: ISO-9660, Jolliet
• ID3 tagu atbalsts: Dziesmas nosaukums, izpildītājs, 

albums
• WMA bitu ātrums: 5-192 kbps

Nekustīgo attēlu atskaņošana
• Attēlu saspiešanas formāts: JPEG

Savienojamība
• HDMI: Mini HDMI
• Austiņu ligzda: 3,5 mm stereo austiņas
• SD/MMC kartes slots: Micro SD
• USB: Ātrdarbīgs mini USB

Skaņa
• Iebūvēti skaļruņi

Lietošanas komforts
• Baterijas lādēšanas indikators
• Jaunināms programmu nodrošinājums
• Izlādēta akumulatora indikators
• Funkcija: Tastatūras bloķēšana

Strāvas padeve
• Bateriju kalpošanas ilgums: Līdz 3 stundām*
• Akumulatora tips: Iebūvēta baterija, LI polimēru
• Uzlādējams: Jā, izmantojot USB

Uzglabāšanas medijs
• Iebūvētā atmiņa (RAM): 4 GB

Sistēmas prasības
• PC OS: Windows XP (SP3 vai jaunāka)/ Vista/ 7

Piederumi
• Automobiļa komplekts: piesmēķētāja izejas 

adapteris, 12 V līdzstrāva
• Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība
• Somiņa: Aizsargsomiņa un statīvs
• Tālvadības pults: Plāna tālvadības pults
• USB vads: USB kabelis datu apmaiņai un uzlādei

Produkta izmēri
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

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

Iesaiņojuma izmēri
• Plauktā novietošanas veids: paraugs
• Iesaiņojuma veids: paraugs
• Iekļauto produktu skaits: 1
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

24,4 x 5,3 x 18,7 cm
• Bruto svars: 0,84 kg
• Neto svars: 0,67 kg
• Taras svars: 0,17 kg
• EAN: 87 12581 61184 2

Ārējā kartona kaste
• Patēriņa iesaiņojumu skaits: 5
• Outer carton (L x W x H): 28 x 25 x 19,6 cm
• Bruto svars: 4,43 kg
• Neto svars: 3,35 kg
• Taras svars: 1,08 kg
• GTIN: 1 87 12581 61184 9
•
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Specifikācijas
Portatīvais video atskaņotājs
17,8 cm (7 collu) LCD 3 h atskaņošana

* DivX, DivX Certified un saistītie logotipi ir DivXNetworks, Inc. 
preču zīmes, un tiek izmantotas atbilstoši licencei.

* Atkārtoti uzlādējamām baterijām ir ierobežots uzlādes ciklu skaits, 
un pēc kāda laika tās ir jānomaina. Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs 
no lietojuma un iestatījumiem.

* Baterijas kalpošanas laiks atkarīgs no lietojuma un iestatījumiem.
* RMVB ir RealNetworks, Inc. preču zīme vai reģistrēta preču zīme.

http://www.philips.com

