
 

 

Philips
Draagbare videospeler

LCD-scherm van 23 cm (9")
Voor iPod, iPhone en iPad

PV9002I
Geniet in uw auto van video op uw iPod/iPhone/iPad
met twee breedbeeldschermen
Laat u vermaken door de PV9002i. Bekijk onderweg video's op uw iPhone via de twee grote 
9-inch LCD-schermen. Geniet van video's, foto's en muziek op het web via 3G-streaming. De 
telefoon wordt in de houder opgeladen en is eenvoudig in de auto in te stellen.

Neem uw films, muziek en foto's mee
• 22,9 cm (9") TFT LCD-breedbeeldkleurenscherm
• Geniet optimaal van films met twee TFT LCD-schermen
• Ingebouwde stereoluidsprekers voor hoogwaardig geluid

Extra functionaliteit voor nog meer gemak
• Inclusief autoadapter en bevestigingsband
• Eenvoudig te installeren omdat u slechts één kabel hoeft aan te sluiten
• Inclusief reistas
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* Voor het product is een iPhone/iPod/iPad nodig
* iPhone niet meegeleverd
• Kabels: AV- en oplaadkabel voor iPod/iPhone/iPad •
Beeld/scherm
• Schermtype: LCD TFT
• Schermdiagonaal (inch): 9 inch
• Resolutie: 640 (b) x 220 (h) x 3 (RGB)

Geluid
• Uitgangsvermogen: 500 mW RMS (ingebouwde 

luidsprekers)
• Signaal-ruisverhouding: > 62 dB (ingebouwde 

luidsprekers)

Connectiviteit
• AV-ingang: Composite (CVBS) x 1

Compatibiliteit iPhone
• Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPad-compatibiliteit
• Compatibel met: iPad, iPad 2, De nieuwe iPad

Compatibiliteit iPod
• Compatibel met: iPod touch, iPod touch 2e 

generatie, iPod touch 3e generatie, iPod touch 4e 
generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e 
generatie

Accessoires

• Carkit: Voedingsadapter voor opladen in de auto
• Gebruiksaanwijzing: Meerdere talen
• Tweede LCD-display: 9 inch TFT LCD, 2 stuks
• Reisetui

Afmetingen van de verpakking
• Verpakkingstype: Karton
• Aantal producten: 1
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Brutogewicht: 1,583 kg
• Nettogewicht: 1,416 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,167 kg
• EAN: 87 12581 63888 7
• Type schap: Leggen

Omdoos
• Aantal consumentenverpakkingen: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Omdoos (L x B x H): 29,5 x 19,5 x 37,5 cm
• Brutogewicht: 5,139 kg
• Nettogewicht: 4,248 kg
• Gewicht van de verpakking: 0,891 kg

Afmetingen van het product
• Afmetingen van product (B x H x D): 

26,7 x 15 x 3,6 cm
• Gewicht: 0,875 kg
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