
 

 

„Philips“
Nešiojamasis vaizdo įrašų 
grotuvas

17,8 cm (7 in) LCD
3 val. įrašų

PV7005
Mėgaukitės patogiais vaizdo įrašais kelyje

naudodami jutiklinį ekraną
Mėgaukitės filmais ir dar daugiau dalykų kelyje naudodamiesi „Philips PV7005“ nešiojamuoju vaizdo 
įrašų leistuvu. Intuityvus valdymas ir naršymas 7" ekrane. Virtualiai leidžia visus skaitmeninių 
laikmenų failus. Žiūrėkite vaizdo įrašus televizoriuje naudodamiesi HDMI jungtimi.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje
• 17,8 cm (7 col.) TFT spalvinis LCD ekranas su 16:9 plačiaekranio vaizdo formatu
• Jutiklinis ekranas leis patogiau peržiūrėti nuotraukas
• 800 x 480 geba
• Galite atkurti beveik bet kuriuos skaitmeninės medijos formatus
• „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
• RMVB vaizdo atkūrimas

Maksimalus patogumas kelyje
• Naudodami integruotą bateriją įrašų atkūrimu galite mėgautis iki 3 trijų valandų*
• Integruota 4 GB* atmintis
• USB jungtis – kad galėtumėte mėgautis vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika
• „MicroSD“ kortelių lizdas – iki 32 GB 16 val. trukmės HD vaizdo įrašams
• Tiesioginė jungtis su televizoriumi per HDMI, kad galėtumėte savo įrašus peržiūrėti HD raiška
• Pridedamas apsauginis dėklas



 18 cm (7 col.) įstrižainės TFT spalvinis 
LCD (16:9)
Spalvotas LCD ekranas suteikia galimybę 
mėgautis natūraliais vaizdais, demonstruoti 
ypatingas nuotraukas, žiūrėti mėgstamus filmus 
ir klausytis muzikos – aiški kiekviena detalė ir 
viskas trykšta ryškiomis spalvomis – lyg tai būtų 
aukštos kokybės spaudiniai. 16:9 plačiaekranio 
vaizdo kraštinių santykis taikomas tiek 
standartinei, tiek didelės raiškos skaitmeninei 
televizijai. Įrenginio taikomas 16:9 kraštinių 
santykis reiškia, kad vaizdas rodomas be juostų 
viršuje ir apačioje, be to, dėl to visiškai 
nesuprastėja kokybė – tai būdinga keičiant 
mastelį, kad vaizdas tilptų kitokio didžio 
ekrane.

„DivX Certified“
Dėl „DivX®“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ 
koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, 

įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ 
medijos formatas veikia naudojant MPEG-4 
vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri 
leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, 
pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos 
vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip 
CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB 
atmintinės ir kitos atminties kortelės bei 
atkurti naudojant „DivX Certified® Philips“ 
įrenginį.

Jutiklinis ekranas
Valdyti skaitmeninį nuotraukų albumą yra taip 
pat lengva, kaip spragtelėti ar liesti pirštais. 
Jutikliniame ekrane galėsite naršyti po albumą 
arba greitai ir lengvai pridėti bei naikinti 
nuotraukas. Piktograminis meniu užtikrina, jog 
naudoti „Philips“ skaitmeninį nuotraukų rėmelį 
paprasta; jutiklinis ekranas paverčia peržiūrą 
smagiu užsiėmimu.

RMVB vaizdo atkūrimas
Šis „Philips“ leistuvas palaiko vaizdo atkūrimą 
naudojant RMVB, skaitmeninių vaizdo failų 
formatą, kurį sukūrė „Realnetworks ™“. Šis 
formatas dažniausiai naudojamas multimedijos 
turiniui; šio formato failų plėtinys „.rmvb“. Šis 
skaitmeninis formatas užtikrina aukštą 
nuotraukų kokybę ir žymiai pagerina judančių 
vaizdų kokybę, todėl tai yra optimalus vaizdo 
kokybės ir failo dydžio derinys.

USB jungtis
Tiesiog prijunkite nešiojamąjį USB įrenginį su 
USB jungtimi prie „Philips“ nešiojamojo DVD 
grotuvo ir atkurkite skaitmeninius vaizdo 
įrašus, muziką ar nuotraukas. Nuo šiol 
linksmomis akimirkomis galite dalytis su šeima 
ir draugais.
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Vaizdas / ekranas
• Ekrano įstrižainės dydis: 7 in / 17,8 cm 
• Skyra: 800 x 4 80 pikselių
• Jutiklinis ekranas: Varžinis jutiklinis ekranas
• Kraštinių santykis: 16:9

Vaizdo atkūrimas
• Glaudinimo formatai: „Divx“, AVCHD, AVI, H.263, 

H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (tik .avi 
failai), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Garso atkūrimas
• Glaudinimo formatas: MP3, WMA, WAV
• Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Jolliet“
• Palaikomos ID3 žymos: Dainos pavadinimas, 

atlikėjas, albumas
• WMA sparta bitais: 5–192 kbps

nejudančių vaizdų atkūrimas
• Vaizdo glaudinimo formatas: JPEG

Prijungimo galimybė
• HDMI: „Mini HDMI“
• Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninio garso ausinės
• SD/MMC kortelių lizdas: „Micro SD“
• USB: „High speed mini USB“

Garsas
• Integruoti garsiakalbiai

Patogumas
• Akumuliatoriaus krovimo indikatorius
• Atnaujinama programinė aparatinė įranga
• Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius
• Funkcija: Klaviatūros užraktas

Maitinimas
• Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 3 val.*
• Baterijos tipas: Integruota baterija, Ličio polimerų
• Pakartotinai įkraunamas: Taip, per USB

Saugojimo laikmena
• Integruotoji atmintis (RAM): 4 GB

Sistemos reikalavimai
• Operacinė sistema: „Windows XP“ (SP3 arba 

naujesnė) / „Vista“ / 7

Priedai
• Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo 

adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
• Pridedami priedai: Greitos pradžios vadovas
• Krepšelis: Apsauginis dėklas ir stovas
• Nuotolinis valdymas: Plonas nuotolinio valdymo 

pultas
• USB laidas: USB laidas duomenims ir įkrovimui

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

18,4 x 11,6 x 1,3 cm
• Svoris: 0.297 kg

Pakavimo matmenys
• Išdėstymo tipas: Kintamas
• Pakuotės tipas: Kintamas
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

24,4 x 5,3 x 18,7 cm
• Bendras svoris: 0,84 kg
• Grynasis svoris: 0,67 kg
• Pakuotės svoris: 0,17 kg
• EAN: 87 12581 61184 2

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 5
• Outer carton (L x W x H): 28 x 25 x 19,6 cm
• Bendras svoris: 4,43 kg
• Grynasis svoris: 3,35 kg
• Pakuotės svoris: 1,08 kg
• GTIN: 1 87 12581 61184 9
•
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* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, 
Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.

* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, 
tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo 
skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.

* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir 
nustatymų.

* RMVB yra „RealNetworks, Inc.“ prekės ženklas arba registruotasis 
prekės ženklas.

http://www.philips.com

