
 

 

Philips
Hordozható DVD-lejátszó

18 cm-es / 7"-es LCD-vel
5 órás játékidő

PD7040
Hosszabb filmnézés utazás közben is

digitális médialejátszás USB-n keresztül
Élvezze a filmek nyújtotta élményt bárhol és bármikor! A hordozható PD7040 DVD-lejátszó 7”-es (18 

cm-es) forgatható TFT LCD képernyője nagyszerű vizuális élményt nyújt az Ön számára. Akár 5 órán 

keresztül teljes mértékben elmerülhet a DVD/DivX®/MPEG filmek, az MP3-CD/CD zene és a JPEG 

fényképek nyújtotta szórakozásban, amikor úton van.

Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton
• DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD kompatibilis
• DivX tanúsítvánnyal normál DivX videoformátum lejátszásához
• MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás
• JPEG-képek megtekintése képlemezről

Tegye még gazdagabbá szórakozását!
• 7"-es, billenthető, színes LCD panel a rugalmasabb megtekinthetőségért
• Élvezze a filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban
• Beépített sztereó hangsugárzók

Különleges tapintás az Ön kényelméért
• Akár 5 órás játékidő beépített akkumulátorral*
• USB Direct, zene és fényképek lejátszásához
• Tartozék autós szerelőtáska az egyszerű autós használat érdekében
• Teljes visszakapcsolás áramkimaradás esetén
• Hálózati adapter, gépkocsiadapter és AV kábel mellékelve



 MP3-CD, CD és CD-RW lejátszás

Az MP3 forradalmian új tömörítési 
technológia, amellyel hatalmas digitális 
zenefájlok tized akkora méretűre 
csökkenthetők, a hangminőség radikális 
romlása nélkül. Egyetlen CD-lemezen akár 10 
órányi zenét is tárolhat.

5 órás működés a beépített 
akkumulátornak köszönhetően*
Ez a Philips lejátszó egy kompakt beépített 
akkumulátorral rendelkezik a hosszantartó 
teljesítmény érdekében. Akár 5 órás 
folyamatos film-, fénykép- és zenelejátszás 
egyetlen töltést követően. A lejátszó 
feltöltéséhez Önnek csupán csatlakoztatnia 
kell a tápkábelt.

Autós szerelőtáska
Rögzítse hordozható DVD-lejátszóját 
könnyedén a gépkocsi fejtámlájához. DVD-
filmekkel múlathatja az időt miközben úton 
van.

18 cm (7") bill. sz. LCD panel
7"-es, billenthető, színes LCD panel a 
rugalmasabb megtekinthetőségért

USB Direct

Csak csatlakoztassa az USB-eszközt a 
rendszerhez, és együtt élvezheti az eszközön 
digitális formában tárolt zenét és fényképeket a 
családtagokkal és barátaival.

DivX tanúsítvánnyal rendelkező
A DivX® támogatás azt jelenti, hogy DivX-
kódolt videofelvételeket és - többek között 

Interneten vásárolt hollywoodi - filmeket 
tekinthet meg nappalija kényelmében. A DivX 
adatformátum olyan MPEG4 alapú 
videotömörítési technológia, amely nagy 
fájlméretű filmek, előzetesek és zenei videók 
tárolását teszi lehetővé CD-R/RW és írható 
DVD lemezeken, USB tárolóeszközökön és 
egyéb memóriakártyákon, melyeket DivX 
Ultra Certified® Philips készüléke képes 
lejátszani.

Visszakapcsolás
Amikor kikapcsolja a készüléket, vagy ha 
megszűnik az áramellátás, a DVD-Video 
lejátszó megjegyzi, hol állt meg utoljára a 
lejátszás. Ha nem vált át másik lemezre, a lemez 
betöltésekor a lejátszás ott fog folytatódni, 
ahol abbahagyta. Ez nagyban megkönnyíti az 
életét!
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* A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a 
DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.

* Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők 
újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a 
töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól 
függhet.

* Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a 
beállításoktól függhet.

* Az adott játékidőt biztosító akkumulátor lemerülési ideje a 
felhasználás körülményeitől függ. Ennek optimalizálásához állítsa a 
minimumra az LCD háttérvilágítást, csatlakoztasson fejhallgatót (ne a 
beépített hangszórókat használja), közepes hangerőn, és 
szobahőmérsékleten használja a készüléket.

http://www.philips.com

