
 

Philips
Aparelho de DVD portátil

Tela LCD widescreen de 7"

PET702
Divirta-se em qualquer lugar

com adaptador para carro
Sente-se, relaxe e divirta-se assistindo filmes onde quer que esteja na tela LCD TFT de 
7” do Philips PET702. Curta seus filmes em DVD, CDs de música e CDs de MP3 favoritos 
ou veja suas fotos JPEG em qualquer hora, em qualquer lugar.

Divirta-se com AV em qualquer lugar
• Reproduz DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW e (S)VCD
• Reproduz música de CD de MP3, CD e CD-RW
• Compartilhe arquivos de imagem JPEG com o Foto CD

Para o seu conforto visual
• Tela LCD 7" em cores para uma exibição de alta qualidade
• Assista a filmes no formato widescreen 16:9
• Caixas acústicas estéreo de qualidade embutidas

Para obter o máximo em conforto e comodidade
• Suporte inteligente para carros fácil de usar
• Adaptador para carro e controle remoto prático incluído
• Poucos botões para um controle simples e fácil
• Até 2 horas de reprodução com bateria recarregável*
 



 Música CD de MP3, CD e CD-RW
A tecnologia revolucionária de compressão MP3 
permite criar arquivos de música digital até 10 vezes 
menores que o arquivo original, sem degradar a 
qualidade de áudio. Um único CD pode armazenar 
até 10 horas de música.

Compartilha Foto CD (JPEG)

A reprodução multiformatos permite visualizar 
imagens em qualquer lugar, bem como reproduzir a 
maioria dos formatos de discos, garantindo o 
máximo em compatibilidade de discos e satisfação 
visual.

Suporte inteligente para carros

Para se divertir em qualquer lugar, que tal levar o 
aparelho de DVD portátil para a estrada? Um 
sistema de suporte para carros exclusivo garante 
facilidade de uso, com um braço de liberação rápida 
que facilita a retirada do aparelho quando não estiver 
em uso. Você pode levar o aparelho de DVD portátil 
com você e deixar o suporte no carro.
PET702/55

Destaques

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 
decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.
PICTURE

• Peso do produto: 0,71 kg
•

Imagem/tela
• Tipo de tela: LCD
• tela de cristal líquido: Polarizador antiofuscante
• Medida diagonal da tela (pol.): 7 polegada
• Resolução: 480(L)x234(A)x3(RGB)
• Brilho: 200 cd/m²
• Contraste (típica): 250:1
• Área de exibição efetiva: 154,1x86,6 mm
• Pixel pitch: 0,107(L)x0,370(A) mm
• Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som
• Potência de saída: 250mW RMS (alto-falantes 

internos)
• Potência de saída (RMS): 10 mW RMS (fone de 

ouvido)
• Relação sinal/ruído: >80dB (fone de ouvido), 

>62dB (alto-falantes internos)

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: DVD, Foto CD, SVCD, CD 

de vídeo, DVD-R/-RW, CD de MP3, CD-R/CD-
RW, DVD+R/+RW, CD

• Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, 
Ângulo, Menu do disco, Retrocesso rápido, 
Avanço rápido, OSD, Repetir, Reproduzir 
aleatoriamente (Shuffle), Retrocesso Lento, 
Avanço Lento, Zoom

• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: Dolby Digital, MP3
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps
• Mídia de reprodução: CD, CD-RW, CD de MP3, 

CD-R
• Sistemas de arquivo suportados: ISO-9660, Jolliet

Conectividade
• Entrada DC: 9V
• Tomada do fone de ouvido: Fone de ouvido 

estéreo de 3,5 mm
• Saída de AV: Composite (CVBS) x1

Praticidade
• Indicação de carregamento da bateria
• Antichoque

Acessórios
• Adaptador AC/DC: Entrada DC de 9 V; 110-240 V, 

50/60 Hz
• Kit para carro: adaptador para isqueiro, 12vDC
• Controle remoto: Controle remoto fino AY5510
• Cabos: 1 cabo AV
• Manual do usuário: Espanhol/português
• Suporte inteligente para carros: x 1

Alimentação
• Tipo de bateria: Bateria interna

Dimensões
• Dimensões da caixa master: 260 x 272 x 227 mm
• Quantidade da embalagem: 3
• Peso da caixa de embalagem master: 5,3 kg
• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

250 x 255 x 70 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

197 x 37 x 153 mm
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