
itta på bärbar digital-TV!
T
med US

Med den här

programguid

DivX-video- 

Upple
• Stöd
• 7-da
• Funk

Perfek
• Zero
• Titta
• Spel

För ul
• Spel
• USB
• Upp
• AV-
B- och SD-kortplatser för foto/video/musik

 bärbara TV:n kan du njuta av fördelarna med digital-TV, elektronisk 

e och annat innehåll av digital kvalitet. Samtidigt kan du njuta av fotovisning, 

och MP3-/WMA-musikuppspelning via den inbyggda USB- och SD-kortplatsen.

v det digitala interaktiva TV-fenomenet
 för gratis TV- och radioprogram i det marbundna digital-TV-nätet
gars elektronisk programguide (EPG)
tioner för Text-TV och textning

t visning var som helst
 Bright Dot™-skärm för optimal bildskärmskvalitet
 på bildspel
a upp DivX®- och MPEG4-filmer

timat bekvämlighet
a upp MP3- och WMA-musik
- och SD-kortplatser för foton, musik och videoklipp
 till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
in-anslutning för videodelning
 

Philips
Bärbar TV

10,2" LCD

PVD1075



 

Bild/visning
• Displayskärmtyp: LCD TFT
• LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
• Diagonal skärmstorlek (tum): 10 2 tum
• Upplösning: 800 (B) x 480 (H) x 3 (RGB)
• Ljusstyrka: 200 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 250:1
• Effektiv visningsyta: 222,0 x 133,2 mm
• Bildpunktavstånd: 0,1905 (B) x 0,1905 (H) mm
• Svarstid (medel): 30 ms

Ljud
• Uteffekt: 2 W RMS (inbyggda högtalare)
• Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)
• Signal/brusförhållande: > 76 dB (hörlurar), > 

62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: MPEG4, Divx

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Filsystem som stöds: ISO-9660, Jolliet
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
• WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

Anslutningar
• AV-ingång: Komposit (CVBS) x1
• DC-in: 9 V
• USB
• Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar
• SD-/MMC-kortplats: SD-kort

Bekvämlighet
• Indikering vid batteriladdning

• Enkel installation: Automatisk installation
• Användargränssnitt: 7-dagars elektronisk 

programguide, Autouppdatering av programlista, 
Elektronisk programguide, Now & Next ESG, TV- 
och radioläge, Stöd för flera textningar

• Föräldrakontroll: Lås med PIN-kod

Tillbehör
• AC/DC-adapter: DC-ingång 9 V; 110-240 V, 50/

60 Hz
• kablar: A/V-kabel x 1
• Tillbehör som medföljer: Ljud-/videokabel, 

Nätadapter, Bruksanvisning, Antenn
• Fjärrkontroll: AY5510
• Bruksanvisning: Flera språk

Effekt
• Batterityp: Inbyggt batteri

Mottagare/mottagning/sändning
• DVB: DVB, markbunden *
• Radioband: UHF
• Videouppspelning: PAL

Mått
• Produktens mått (B x H x D): 

275 x 240 x 100 mm
• Förpackningstyp: D-box
• Produktvikt: 1,2 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

330 x 116 x 287 mm
• Huvudförpackningens mått: 246 x 350 x 300 mm
• Antal i förpackning: 2
• Vikt på huvudkartong: 4,47 kg
•
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