
 

 

Philips
Prenosný videoprehrávač

17,8 cm (7") LCD
3 h. prehrávania

PV7005
Pohodlné sledovanie videí na cestách

s dotykovou obrazovkou
Vychutnávajte si filmy a ďalšie médiá na cestách s prenosným videoprehrávačom Philips 
PV7005. Intuitívne ovládanie a navigácia so 7" dotykovou obrazovkou. Prehrá prakticky všetky 
digitálne multimediálne súbory. Sledujte video na televízore pomocou pripojenia HDMI.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách
• 17,8 cm/7” farebný LCD displej TFT so širokouhlou obrazovkou formátu 16:9
• Plne dotyková obrazovka skvele spríjemňuje prezeranie
• Rozlíšenie 800 x 480
• Prehrá prakticky všetky digitálne multimediálne formáty
• Certifikované pre DivX na štandardné prehrávanie videa DivX
• Prehrávanie videa RMVB

Absolútne pohodlie na cestách
• Užívajte si až 3 hodiny prehrávania so vstavanou batériou*
• Zabudovaná pamäť 4 GB*
• USB pripojenie na prehrávanie videa, fotiek a hudby
• Zásuvka na karty Micro SD pre až 32 GB alebo 16 hodín videa v HD
• Priame pripojenie k televízoru cez HDMI umožňuje sledovanie videí vo vysokom rozlíšení
• Pribalené ochranné puzdro



 18 cm/7” fareb. LCD TFT (16:9)
Farebný LCD displej vdýchne obrazu život a 
nechá vyniknúť vaše cenné fotografie, 
obľúbené filmy a hudbu s rovnako realistickými 
detailmi a bohatými farbami ako kvalitné 
výtlačky. Širokouhlý pomer strán formátu 16:9 
predstavuje štandard pre univerzálne televízne 
vysielanie aj digitálne televízne vysielanie s 
vysokým rozlíšením. Štandardný pomer strán 
16:9 znamená zobrazenie bez pásov vo vrchnej 
a spodnej časti obrazu a bez straty kvality, 
ktorá vyplýva z úpravy alebo zmeny obrazu na 
obrazovke inej veľkosti.

Certifikované pre DivX
S podporou štandardu DivX® si budete môcť 
vychutnávať videá a filmy vo formáte DivX 
prevzaté z Internetu, vrátane zakúpených 
hollywoodskych filmov. Formát DivX Media je 
technológia kompresie videa využívajúca 

štandard MPEG-4. Táto technológia umožňuje 
ukladať veľké súbory, napríklad filmy, 
videoukážky či hudobné klipy, na nahrávateľné 
disky CD-R/RW a DVD, pamäťové zariadenia 
USB či iné pamäťové karty, aby ste ich mohli 
následne prehrávať na zariadení Philips 
s certifikáciou DivX Certified®.

Plne dotyková obrazovka
Ovládanie digitálneho fotoalbumu je 
jednoduché ako ťuknutie alebo dotyk prstom. 
Plne dotykový obrazovka umožňuje rýchlo a 
jednoducho organizovať, pridávať a odstrániť 
fotografie. Ponuka zložená z ikon značne 
zjednodušuje ovládanie digitálneho 
fotografického rámu Philips a dotyková 
obrazovka dokonale spríjemňuje prezeranie 
fotografií, ako aj celé používanie.

Prehrávanie videa RMVB
Tento prehrávač Philips podporuje 
prehrávanie videa s použitím formátu RMVB, 
čo je formát súborov digitálneho videa vyvinutý 
spoločnosťou Realnetworks ™. Štandardne sa 
používa na multimediálny obsah a súbory 
využívajúce tento formát majú príponu 
„.rmvb“. Tento digitálny formát zaisťuje 
vysokú kvalitu statických snímok a výrazne 
zlepšuje kvalitu pohyblivých snímok, takže 
umožňuje optimálnu rovnováhu medzi kvalitou 
obrazu a veľkosťou súboru.

Pripojenie USB
Jednoducho pripojte svoje prenosné zariadenie 
USB k príslušnému portu na vašom prenosnom 
DVD prehrávači Philips a priamo prehrávajte 
digitálne videá, hudbu a fotografie. Teraz sa 
môžete podeliť o svoje obľúbené okamihy so 
svojou rodinou a priateľmi.
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Hlavné prvky
Prenosný videoprehrávač
17,8 cm (7") LCD 3 h. prehrávania
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Obraz/Displej
• Uhlopriečka: 7 palec / 17,8 cm 
• Rozlíšenie: 800 x 480 pixelov
• Obrazovka citlivá na dotyk: Odolná dotyková 

obrazovka
• Pomer strán: 16:9

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: Divx, AVCHD, AVI, H.263, 

H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (len súbory 
.avi), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA, WAV
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet
• Podpora ID3 označenia: Titul skladby, interpret, 

album
• Rýchlosť prenosu WMA: 5-192 kb za sekundu

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG

Pripojiteľnosť
• HDMI: Mini HDMI
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne slúchadlá
• Zásuvka karty SD/MMC: Micro SD
• USB: Vysokorýchlostný mini USB

Zvuk
• Vstavané reproduktory: áno

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie: áno
• Aktualizovateľný firmware: áno
• Indikácia slabej batérie: áno
• Funkcia: Uzamknutie klávesnice

Príkon
• Životnosť batérie: Až 3 hodiny*
• Typ batérie: Vstavaná batéria, LI-Polymér
• Nabíjateľný: Áno, prostredníctvom USB

Pamäťové médium
• Vstavaná pamäť (RAM): 4 GB

Systémové požiadavky
• Operačný systém počítača: Windows XP (s 

balíkom SP3 alebo novším)/Vista/7

Príslušenstvo
• Súprava do auta: adaptér pre cigaretový zapaľovač, 

12 v DC
• Dodávané príslušenstvo: Stručná príručka 

spustenia
• Puzdro: Puzdro ako ochrana i stojan
• Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie
• USB kábel: USB kábel na prenos údajov i nabíjanie

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

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

Rozmery balenia
• Typ policového umiestnenia: Figurína
• Typ balenia: Figurína
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 24,4 x 5,3 x 18,7 cm
• Hmotnosť brutto: 0,84 kg
• Hmotnosť netto: 0,67 kg
• Hmotnosť obalu: 0,17 kg
• EAN: 87 12581 61184 2

Vonkajší kartón
• Počet užívateľských balení: 5
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 28 x 25 x 19,6 cm
• Hmotnosť brutto: 4,43 kg
• Hmotnosť netto: 3,35 kg
• Hmotnosť obalu: 1,08 kg
• GTIN: 1 87 12581 61184 9
•
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Technické údaje
Prenosný videoprehrávač
17,8 cm (7") LCD 3 h. prehrávania

* DivX, DivX Certified a príslušné logá sú ochranné známky 
spoločnosti DivXNetworks, Inc. a používajú sa na základe licencie.

* Nabíjateľné batérie majú obmedzený počet nabíjacích cyklov a bude 
ich prípadne potrebné vymeniť. Životnosť batérie a počet nabíjacích 
cyklov závisí od používania a nastavení.

* Životnosť batérie závisí od používania a nastavení.
* RMVB je ochranná známka alebo registrovaná ochranná známka 

spoločnosti RealNetworks, Inc.
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