
 

 

Philips
Przenośny odtwarzacz 
wideo

LCD 17,8 cm (7")
3 godziny odtwarzania

PV7005
Oglądaj wygodnie filmy w podróży

na ekranie dotykowym
Ciesz się filmami i rozrywką w podróży dzięki przenośnemu odtwarzaczowi Philips PV7005 

umożliwiającemu intuicyjne sterowanie i nawigację przy użyciu ekranu dotykowego o przekątnej 

17,8 cm (7"). Urządzenie odtwarza praktycznie wszystkie cyfrowe pliki multimedialne. Pozwala również 

oglądać filmy na ekranie telewizora dzięki złączu HDMI.

Oglądaj filmy, słuchaj muzyki i przeglądaj zdjęcia w biegu
• Kolorowy wyświetlacz LCD TFT 17,8 cm (7") o formacie panoramicznym 16:9
• W pełni dotykowy ekran zapewnia doskonałe wrażenia podczas oglądania
• Rozdzielczość 800 x 480
• Odtwarzanie prawie wszystkich cyfrowych formatów multimediów
• Certyfikat DivX zapewnia standardowe odtwarzanie filmów DivX
• Odtwarzanie filmów RMVB

Maksymalna wygoda w podróży
• Ciesz się 3-godzinnym odtwarzaniem z użyciem wbudowanego akumulatora*
• Wbudowana pamięć 4 GB*
• Złącze USB umożliwia odtwarzanie filmów i muzyki oraz przeglądanie zdjęć
• Gniazdo kart pamięci microSD pozwala na zapisanie maksymalnie 32 GB 16-godzinnych filmów 

w jakości HD
• Bezpośrednie połączenie z telewizorem za pośrednictwem złącza HDMI umożliwia oglądanie 

treści wideo w jakości HD



 Kolor. LCD TFT 18 cm/7" (16:9)
Kolorowy wyświetlacz LCD ożywia obrazy, 
umożliwia oglądanie najcenniejszych zdjęć, 
ulubionych filmów z bogactwem szczegółów i 
żywymi kolorami, które charakteryzują odbitki 
o wysokiej jakości, a także odtwarzanie 
muzyki. Wyświetlacz panoramiczny o 
proporcjach obrazu 16:9 to standard w 
przypadku uniwersalnych, cyfrowych 
telewizorów HD. Dzięki współczynnikowi 
proporcji 16:9 obraz jest wyświetlany bez 
czarnych pasów u góry i u dołu ekranu oraz bez 
utraty jakości w wyniku zmiany skali poprzez 
dostosowywanie obrazu do rozmiaru ekranu.

Certyfikat DivX
Obsługa formatu DivX® umożliwia 
odtwarzanie filmów zapisanych w tym 
standardzie i najnowszych hitów z Hollywood. 
Format DivX to technologia kompresji filmów 
wykorzystująca standard MPEG4, 
umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich 

jak filmy, zwiastuny i wideoklipy, na 
nagrywalnych płytach CD-R/RW oraz DVD, a 
także na pamięciach USB i innych kartach 
pamięci, które można potem odtwarzać w 
urządzeniu DivX Certified® firmy Philips.

W pełni dotykowy ekran
Obsługa cyfrowego albumu zdjęć jest 
niezwykle prosta. W pełni dotykowy ekran 
umożliwia szybką i łatwą wymianę zdjęć oraz 
ich dodawanie bądź usuwanie. Cyfrowa ramka 
do zdjęć PhotoFrame™ firmy Philips jest 
wyposażona w menu z ikonami ułatwiającymi 
obsługę, a ekran dotykowy sprawia, że 
korzystanie z urządzenia to czysta 
przyjemność.

Odtwarzanie filmów RMVB
Ten odtwarzacz firmy Philips umożliwia 
odtwarzanie filmów w RMVB — cyfrowym 
formacie plików wideo opracowanym przez 

firmę Realnetworks™. Format ten jest 
zazwyczaj stosowany do treści 
multimedialnych, a zapisane w nim pliki mają 
rozszerzenie „.rmvb”. Cyfrowy format 
zapewnia wysoką jakość zdjęć i znacznie 
podnosi jakość filmów, co gwarantuje 
optymalną równowagę jakości obrazu i 
rozmiaru pliku.

Złącze USB
Wystarczy podłączyć przenośne urządzenie 
USB do złącza USB przenośnego odtwarzacza 
DVD Philips, aby rozpocząć odtwarzanie 
cyfrowych filmów i muzyki lub przeglądanie 
zdjęć bezpośrednio z urządzenia. Teraz 
najpiękniejsze chwile można dzielić z rodziną i 
przyjaciółmi.
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Obraz/wyświetlacz
• Długość przekątnej ekranu: 7 cali / 17,8 cm 
• Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli
• Ekran dotykowy: Ekran dotykowy
• Format obrazu: 16:9

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: DivX, AVCHD, AVI, H.263, 

H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (tylko pliki 
.avi), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA, WAV
• Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Jolliet
• Obsługa znaczników ID3: Tytuł piosenki, 

wykonawca, album
• Prędkość przepływu danych WMA: 5–192 kb/s

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG

Możliwości połączeń
• HDMI: Mini HDMI
• Gniazdo słuchawek: Słuchawki stereofoniczne 

3,5 mm
• Gniazdo karty SD/MMC: Micro SD
• USB: Mini USB High Speed

Dźwięk
• Wbudowane głośniki

Udogodnienia
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Aktualizacje oprogramowania urządzenia
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Funkcja: Blokada klawiatury

Moc
• Czas eksploatacji baterii: Do 3 godzin*
• Typ baterii: Wbudowany akumulator, litowo-

polimerowa
• Możliwość powtórnego ładowania: Tak, przez USB

Nośnik pamięci
• Wbudowana pamięć (RAM): 4 GB

Wymagania systemowe
• System operacyjny komputera: Windows XP (z 

dodatkiem SP3 lub nowszy)/Vista/7

Akcesoria
• Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo 

zapalniczki) 12 V DC
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi
• Etui: Pokrowiec ochronny (może służyć jako 

stojak)
• Pilot zdalnego sterowania: Wąski pilot
• Przewód USB: Przewód USB do przenoszenia 

danych i ładowania

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

18,4 x 11,6 x 1,3 cm
• Waga: 0,297 kg

Wymiary opakowania
• Typ ułożenia półki: Reklamowe
• Rodzaj opakowania: Reklamowe
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

24,4 x 5,3 x 18,7 cm
• Waga brutto: 0,84 kg
• Waga netto: 0,67 kg
• Ciężar opakowania: 0,17 kg
• EAN: 87 12581 61184 2

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 5
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

28 x 25 x 19,6 cm
• Waga brutto: 4,43 kg
• Waga netto: 3,35 kg
• Ciężar opakowania: 1,08 kg
• GTIN: 1 87 12581 61184 9
•
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* DivX, DivX Certified oraz inne powiązane logo są znakami 
handlowymi firmy DivXNetworks, Inc. i są użyte na podstawie 
licencji.

* Akumulatory mają ograniczoną liczbę możliwych cykli ładowania. 
Przekroczenie tej liczby wiąże się z koniecznością ich wymiany. 
Żywotność akumulatora oraz liczba cykli ładowania zależą od 
sposobu używania i zastosowanych ustawień.

* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i 
zastosowanych ustawień.

* RMVB jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem 
towarowym firmy RealNetworks, Inc.

http://www.philips.com

