
 

 

Philips
Bärbar videospelare

9-tums LCD
För iPod, iPhone och iPad

PV9002I
Ta del av iPhone/iPod/iPad-video i bilen

med två widescreen-skärmar
Låt dig underhållas med PV9002i. Titta på videoklipp från din iPhone på de två större 9-
tums LCD-skärmarna på resan. Ta del av onlinevideo, foton och musik via 3G-strömning 
medan telefonen laddas i ett laddningsställ. Den är också enkel att installera i bilen.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen
• 9 tum, TFT LCD-färgskärm i widescreenformat
• Höj filmupplevelsen med dubbla TFT LCD-skärmar
• Inbyggda stereohögtalare för ljud med högsta kvalitet

Det lilla extra för din bekvämlighet
• Biladapter och monteringsrem medföljer
• Enkelt att installera med endast en kabel att ansluta
• Resefodral medföljer
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* iPhone/iPod/iPad behövs för produkten
* iPhone medföljer inte
• kablar: iPod/iPhone/iPad AV och laddningskabel • Vikt: 0,875 kg
•

Bild/visning
• Visa skärmtyp: LCD TFT
• Diagonal skärmstorlek (tum): 9 tum
• Upplösning: 640 (B) x 220 (H) x 3 (RGB)

Ljud
• Uteffekt: 500 mW RMS (inbyggda högtalare)
• Signal/brusförhållande: >62dB (inbyggda högtalare)

Anslutningar
• AV-ingång: Komposit (CVBS) x1

iPhone-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPad-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPad, iPad 2, Nya iPad

iPod-kompatibilitet
• Kompatibel med: iPod Touch, iPod touch, 2:a 

generationen, iPod touch, 3:e generationen, iPod 
touch, 4:e generationen, iPod nano, 5:e 
generationen, iPod nano, 6:e generationen

Tillbehör

• Biltillbehör: Laddare för biladapter
• Bruksanvisning: Flera språk
• Andra LCD-skärmen: 9-tums TFT LCD, 2 st
• Resefodral

Förpackningens mått
• Förpackningstyp: Kartong
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Bruttovikt: 1,583 kg
• Nettovikt: 1,416 kg
• Taravikt: 0,167 kg
• EAN: 87 12581 63888 7
• Typ av hyllplacering: Liggande

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Yttre kartong (L x B x H): 29,5 x 19,5 x 37,5 cm
• Bruttovikt: 5,139 kg
• Nettovikt: 4,248 kg
• Taravikt: 0,891 kg

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 26,7 x 15 x 3,6 cm
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