
 

 

Philips
Player video portabil

LCD de 17,8 cm (7")
durată de redare de 3 ore

PV7005
Bucuraţi-vă de clipuri video în mod convenabil la drum
cu ecranul tactil
Bucuraţi-vă de filme şi mult mai multe, în deplasare, cu playerul video portabil Philips 
PV7005. Control şi navigaţie intuitive cu ecranul tactil de 7". Redă aproape toate fişierele 
media digitale. Vizionaţi clipuri video pe televizor cu conexiunea HDMI.

Redaţi filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor
• Afișaj LCD color TFT de 17,8 cm (7") în format panoramic 16:9
• Ecran complet tactil pentru o experienţă de vizionare deosebită
• Rezoluţie 800x480
• Redă virtual toate formatele media digitale
• Certificat DivX pentru redare video DivX standard
• Redare video RMVB

Confortul absolut la drum
• Până la 3 ore de redare cu bateria încorporată*
• Memorie încorporată de 4 GB*
• Conexiune USB pentru redarea clipurilor video, fotografiilor și muzicii
• Slot pentru card micro SD pentru până la 32 GB de 16 ore de clipuri video HD
• Conectare directă la televizor prin HDMI pentru vizualizarea clipurilor video la înaltă definiţie
• Husă de protecţie inclusă



 LCD color TFT 18 cm(7")(16:9)
Ecranul LCD color dă viaţă imaginilor, afișând 
fotografiile dvs. preţioase, filmele și muzica 
preferată cu aceleași detalii bogate și culori 
vibrante din lumea reală, precum fotografiile 
tipărite la calitate ridicată. Raportul de aspect 
panoramic 16:9 este standard de la televiziunea 
universală până la cea digitală de înaltă definiţie. 
Un raport de aspect original de 16:9 oferă o 
afișare a clipurilor video fără bare în partea 
superioară sau inferioară a imaginii și fără 
pierderile de calitate generate de scalare, 
alterarea unei imagini pentru a se potrivi cu 
diferite dimensiuni de ecran.

Certificat DivX
Cu suport DivX®, vă puteţi bucura de clipuri 
video și de filme codate DivX de pe Internet, 
inclusiv de filme achiziţionate de la Hollywood. 

Formatul media DivX reprezintă o tehnologie 
de comprimare video pe bază MPEG-4 care vă 
permite să salvaţi fișiere mari precum filme, 
trailere și clipuri video muzicale pe suporturi 
media precum CD-R/RW și discuri 
înregistrabile DVD, unităţi de stocare USB și 
alte carduri de memorie pentru redare pe 
dispozitivul dvs. Philips DivX Certified®.

Ecran complet tactil
Operarea albumului foto digital este la fel de 
ușoară ca deplasarea sau atingerea cu un deget. 
Ecranul complet tactil vă permite să mutaţi 
fotografii sau să adăugaţi și să ștergeţi fotografii 
rapid și ușor. Meniul cu pictograme conferă 
ramei foto digitale Philips ușurinţă în utilizare; 
operarea și vizionarea devin o bucurie graţie 
ecranului tactil.

Redare video RMVB
Acest player Philips este compatibil cu redarea 
video utilizând RMVB, un format video digital 
dezvoltat de Realnetworks ™. Utilizate în mod 
normal pentru conţinutul multimedia, fișierele 
care folosesc acest format au extensia „.rmvb”. 
Formatul digital asigură o înaltă calitate a 
fotografiilor și îmbunătăţește substanţial 
calitatea filmărilor, permiţând astfel un 
echilibru optim între calitatea imaginii și 
dimensiunile fișierului.

Conexiune USB
Conectaţi dispozitivul portabil USB la 
conectorul USB al DVD playerului portabil 
Philips și redaţi direct clipurile video, muzica 
sau fotografiile în format digital. Acum puteţi 
împărtăși momentele plăcute cu familia și 
prietenii.
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Imagine/Ecran
• Dimensiune diagonală ecran: 7 inch / 17,8 cm 
• Rezoluţie: 800x480 pixeli
• Ecran tactil: Ecran tactil rezistiv
• Raport lungime/lăţime: 16:9

Redare video
• Formate de comprimare: Divx, AVCHD, AVI, 

H.263, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 
(numai fișiere .avi), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA, WAV
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet
• Acceptă etichete ID3: Titlu melodie, artist, album
• Rată de biţi WMA: 5-192 kbps

Redare imagine statică
• Format de compresie a imaginii: JPEG

Conectivitate
• HDMI: Mini HDMI
• Jack pentru căști: Căști stereo 3,5 mm
• Slot pentru card SD/MMC: Micro SD
• USB: Mini USB de mare viteză

Sunet
• Difuzoare încorporate

Confort
• Indicator încărcare baterie
• Upgrade al firmware-ului
• Indicator baterie descărcată
• Funcţie: Blocarea tastaturii

Alimentare
• Durata de utilizare a bateriei: Până la 3 ore*
• Tip de baterie: Baterie încorporată, Li-Polimer
• Reîncărcabilă: Da, prin USB

Suport de stocare
• Memorie încorporată (RAM): 4 GB

Cerinţe sistem
• PC OS: Windows XP (SP3 sau superior) / Vista / 7

Accesorii
• Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
• Accesorii incluse: Ghid de iniţiere rapidă
• Husă: Husă de protecţie și suport
• Telecomandă: Telecomandă subţire
• Cablu USB: Cablu USB pentru date și încărcare

Dimensiuni produs
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

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

Dimensiunile ambalajului
• Tipul amplasării pe rafturi: Dummy
• Tip ambalaj: Dummy
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

24,4 x 5,3 x 18,7 cm
• Greutate brută: 0,84 kg
• Greutate netă: 0,67 kg
• Greutate proprie: 0,17 kg
• EAN: 87 12581 61184 2

Cutie exterioară
• Număr de ambalaje: 5
• Cutie exterioară (L x L x Î): 28 x 25 x 19,6 cm
• Greutate brută: 4,43 kg
• Greutate netă: 3,35 kg
• Greutate proprie: 1,08 kg
• GTIN: 1 87 12581 61184 9
•
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* DivX, DivX Certified și siglele asociate sunt mărci înregistrate ale 
DivXNetworks, Inc. și sunt utilizate pe bază de licenţă.

* Bateriile reîncărcabile au un număr limitat de cicluri de încărcare și, 
la un moment dat, trebuie înlocuite. Durata de viaţă a bateriei și 
numărul ciclurilor de încărcare variază în funcţie de utilizare și setări.

* Durata de viaţă a bateriei variază în funcţie de utilizare și setări.
* RMVB este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată 

a RealNetworks, Inc.

http://www.philips.com

