Philips
Player video portabil

LCD de 23 cm / 9"
Pentru iPod, iPhone și iPad

PV9002I

Bucuraţi-vă de clipuri video pe iPod/iPhone/iPad în maşina dvs.

cu două afişaje cu ecran lat
Bucuraţi-vă cu PV9002i. Vizualizaţi clipurile video salvate în iPhone-ul dvs. pe cele două ecrane LCD mai
mari de 9", în deplasare. Bucuraţi-vă de clipuri video şi muzică online cu streaming 3G. În timp ce un
suport ceaşcă încarcă telefonul, bucuraţi-vă, de asemenea, de o configurare uşoară în maşină.
Redaţi filmele, muzica și fotografiile în timpul călătoriilor
• Afișaj LCD panoramic color TFT de 22,9 cm (9")
• Extindeţi-vă plăcerea de a viziona filme cu ecrane TFT LCD duble
• Difuzoare stereo încorporate pentru sunet de calitate
Accesorii suplimentare pentru confortul dvs.
• Adaptor și curea de montaj auto incluse
• Simplul de instalat cu doar un cablu de conectat
• Geantă de călătorie inclusă
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Specificaţii
Imagine/Ecran

• Tip ecran: LCD TFT
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 9 inch
• Rezoluţie: 640 (l) x 220 (Î) x 3 (RGB)

Sunet

• Putere de ieșire: 500 mW RMS (difuzoare
încorporate)
• Coeficient semnal/zgomot: >62 dB (difuzoare
încorporate)

Conectivitate

• Intrare AV: Compozit (CVBS) x1

Compatibilitate iPhone

• Compatibil cu: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS,
iPhone 4, iPhone 4S

Compatibilitate iPad

• Compatibil cu: iPad, iPad 2, Noul iPad

Compatibilitate iPod

• Compatibil cu: iPod touch, iPod touch a 2-a
generaţie, iPod touch a 3-a generaţie, iPod touch a
4-a generaţie, iPod nano a 5-a generaţie, iPod nano
a 6-a generaţie

Accesorii

• Cabluri: AV și cablu de încărcare pentru iPod/

•
•
•
•

iPhone/iPad
Kit auto: Încărcător cu adaptor pentru mașină
Manual de utilizare: Multilingv
Ecran LCD secundar: 9" TFT LCD x 2 buc.
Husă de călătorie

Dimensiunile ambalajului

• Tip ambalaj: Cutie
• Număr de produse incluse: 1
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A):
35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Greutate brută: 1,583 kg
• Greutate netă: 1,416 kg
• Greutate proprie: 0,167 kg
• EAN: 87 12581 63888 7
• Tipul amplasării pe rafturi: Poziţionare

Cutie exterioară

•
•
•
•
•
•

Număr de ambalaje: 3
GTIN: 1 87 12581 63888 4
Cutie exterioară (L x L x Î): 29,5 x 19,5 x 37,5 cm
Greutate brută: 5,139 kg
Greutate netă: 4,248 kg
Greutate proprie: 0,891 kg

Dimensiuni produs

• Dimensiuni produs (L x Î x A): 26,7 x 15 x 3,6 cm
• Greutate: 0,875 kg
•
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* iPhone / iPod / iPad sunt necesare pentru acest produs
* iPhone nu este inclus

