
 

 

Philips
Leitor de vídeo portátil

LCD de 23 cm/ 9"
Para iPod, iPhone e iPad

PV9002I
Desfrute de vídeos do iPod/iPhone/iPad no seu automóvel
com dois ecrãs panorâmicos
Encante-se com o PV9002i. Veja vídeos guardados no seu iPhone durante uma viagem, nestes dois 

LCD grandes de 23 cm (9”). Desfrute de vídeos, fotografias e música online através da transmissão em 

fluxo 3G. Uma base no suporte de copos carrega o telefone e proporciona uma instalação simples no 

automóvel.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento
• Ecrã LCD panorâmico a cores TFT de 22,9 cm (9")
• Alargue a diversão cinematográfica com os ecrãs com dois visores LCD TFT
• Altifalantes estéreo incorporados para som de qualidade

Toques adicionais para sua comodidade
• Adaptador para o carro e fita de montagem incluídos
• De fácil instalação com apenas um cabo para ligar
• Bolsa de transporte incluída
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* iPhone/iPod/iPad é necessário para o produto
* iPhone não incluído
• Kit para automóvel: Carregador com •
Imagem/visualização
• Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 9 polegada
• Resolução: 640(L)x220(A)x3(RGB)

Som
• Potência de saída: 500 mW RMS(altif. incorp.)
• Relação sinal/ruído: >62 dB (altifalantes 

incorporados)

Conectividade
• Entrada AV: Composto (CVBS) x1

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Compatível com iPad
• Compatível com: iPad, iPad 2, O novo iPad

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod touch, iPod touch de 2.ª 

geração, iPod touch de 3.ª geração, iPod touch de 
4.ª geração, iPod nano de 5.ª geração, iPod nano de 
6.ª geração

Acessórios
• Cabos: Cabo AV e de carregamento para iPod/

iPhone/iPad

transformador para automóvel
• Manual do utilizador: Múltiplos idiomas
• Segundo ecrã LCD: LCD TFT de 23 cm (9") x 2 p
• Bolsa de viagem

Dimensões da embalagem
• Tipo de embalagem: Caixa
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Peso bruto: 1,583 kg
• Peso líquido: 1,416 kg
• Tara: 0,167 kg
• EAN: 87 12581 63888 7
• Tipo de disposição na prateleira: Horizontal

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Embalagem exterior (C x L x A): 

29,5 x 19,5 x 37,5 cm
• Peso bruto: 5,139 kg
• Peso líquido: 4,248 kg
• Tara: 0,891 kg

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

26,7 x 15 x 3,6 cm
• Peso: 0,875 kg
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