
 

 

Philips
Prenosný videoprehrávač

23 cm/9" LCD
Pre iPod, iPhone a iPad

PV9002I
Pozerajte videá zo zariadení iPod/iPhone/iPad v aute
na dvoch širokouhlých obrazovkách
Potešte sa modelom PV9002i. Sledujte na cestách uložené videá z iPhone-u na dvoch veľkých 9" 

displejoch LCD. Vychutnajte si online videá, fotografie a hudbu cez prúdový prenos siete 3G. Telefón 

sa pritom nabije v praktickej kolíske do držiaka na poháre. Výhodou je aj jednoduchá montáž v 

automobile.

Prehrajte svoje filmy, hudbu a fotografie na cestách
• 22,9 cm (9”) farebný širokouhlý LCD displej TFT
• Rozšírte zážitok z filmu s dvoma obrazovkami TFT LCD
• Zabudované stereofónne reproduktory pre kvalitný zvuk

Dodatočné detaily pre vyššie pohodlie
• Adaptér do auta a pripevňovací remienok sú obsiahnuté v balení
• Jednoduché nastavenie pripojením len jedného kábla
• Súčasťou balenia je cestovné puzdro
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* Tento produkt vyžaduje iPhone/iPod/iPad
* iPhone nie je súčasťou balenia
• Káble: AV a napájací kábel pre iPod/iPhone/iPad
Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 9 palec
• Rozlíšenie: 640 (š) x 220 (v) x 3 (RGB)

Zvuk
• Výstupný výkon: 500 mW RMS (zabudované 

reproduktory)
• Odstup signálu od šumu: > 62 dB (vstavané 

reproduktory)

Pripojiteľnosť
• vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Kompatibilita s iPhone
• Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita so zariadením iPad
• Kompatibilné s: iPad, iPad 2, Nový iPad

Kompatibilita s iPod
• Kompatibilné s: iPod touch, iPod touch 

2. generácie, iPod touch 3. generácie, iPod touch 
4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 
6. generácie

Príslušenstvo

• Súprava do auta: Nabíjačka s adaptérom na 
napájanie v aute

• Manuál používateľa: Viacero jazykov
• Druhý displej LCD: 9" (23 cm) TFT LCD x 2 ks
• Cestovné puzdro: áno

Rozmery balenia
• Typ balenia: Lepenka
• Počet zabalených kusov výrobkov: 1
• Rozmery balenia (Š x V x H): 35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Hmotnosť brutto: 1,583 kg
• Hmotnosť netto: 1,416 kg
• Hmotnosť obalu: 0,167 kg
• EAN: 87 12581 63888 7
• Typ policového umiestnenia: Položenie

Vonkajší kartón
• Počet užívateľských balení: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Vonkajší kartón (D x Š x V): 29,5 x 19,5 x 37,5 cm
• Hmotnosť brutto: 5,139 kg
• Hmotnosť netto: 4,248 kg
• Hmotnosť obalu: 0,891 kg

Rozmery produktu
• Rozmery produktu (Š x V x H): 26,7 x 15 x 3,6 cm
• Hmotnosť: 0,875 kg
•
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Technické údaje
Prenosný videoprehrávač
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