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ην απόλαυση της ψυχαγωγίας στις µετακινήσεις σας µε το PET718 της Philips που 

θόνες TFT LCD 7"! Απλά συνδέστε τη δεύτερη οθόνη για διαµοιρασµό ταινιών DVD ή 

 JPEG - ιδανικό για ψυχαγωγία µέσα στο αυτοκίνητο. ∆ιατίθεται µε έξυπνο κιτ στηρίγµατος 

ωγία AV εν κινήσει
παραγωγή δίσκων DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW και (S)VCD
παράγει µουσική από MP3/WMA-CD, CD και CD-RW
αστείτε αρχεία εικόνων JPEG µε το Picture CD

 προβολή, παντού
νη LCD TFT 7" για υψηλής ποιότητας εικόνα
ακολουθήστε ταινίες σε φορµά widescreen 16:9
τείνετε την απόλαυση ταινιών µε διπλή οθόνη TFT LCD
µατωµένο στερεοφωνικό ηχείο υψηλής ποιότητας

όλυτη ευκολία
2,5 ώρες αναπαραγωγής µε ενσωµατωµένη µπαταρία
νο κιτ στηρίγµατος αυτοκινήτου για ευκολία χρήσης
αστείτε τη διασκέδαση µε 2 υποδοχές ακουστικών
 

Philips
Φορητό DVD Player

PET718
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Εικόνα/Οθόνη
• Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
• Οθόνη LCD: Αντιθαµβωτικός πολωτής
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 7 ίντσα
• Ανάλυση: 480(w)x234(H)x3(RGB)
• Φωτεινότητα: 200 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
• Πραγµατική περιοχή προβολής: 154,1x86,6 χιλ.
• Βήµα εικονοστοιχείων: 0,107(w)x0,370(H) χιλ.
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Ήχος
• Ισχύς: 250mW RMS(ενσωµατωµένα ηχεία)
• Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: 

>80dB(ακουστικά), >62dB(ενσωµ. ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD, CD εικόνων, SVCD, 

Βίντεο CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-
RW, DVD+R/+RW, CD

• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 
A-B, Γωνία, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, 
Γρήγορη κίνηση εµπρός, OSD, Επανάληψη, 
Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση πίσω, Αργή 
κίνηση εµπρός, Ζουµ

• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 
PAL

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: Dolby Digital, MP3
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-RW, MP3-CD, 

CD-R
• Υποστηριζόµενα συστήµατα αρχείων: ISO-9660, 

Jolliet
• Ρυθµός bit MP3: 32 - 320 kbps

Συνδεσιµότητα
• Έξοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήµατος (CVBS)
• Είσοδος DC: 9V
• Υποδοχή ακουστικών: 2 στερεοφωνικά 

ακουστικά 3,5 χιλ.

Ευκολία
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας
• Ανθεκτικό στα χτυπήµατα: ναι

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: Συνεχές ρεύµα 9V (110-

240v, 50/60Hz)
• Καλώδια: 1 καλώδιο AV
• Κιτ αυτοκινήτου: AY4128 (τροφοδοτικό-

αναπτήρας αυτοκινήτου, 12vDC)
• Τηλεχειριστήριο: Λεπτό τηλεχειριστήριο AY5508
• Εγχειρίδιο χρήσεως: 16 γλώσσες
• Καλώδιο ρεύµατος: 1 τµχ.
• ∆εύτερη οθόνη LCD: TFT LCD 7 ιντσών x 1 τµχ.
• Έξυπνο κιτ στηρίγµατος αυτοκινήτου: 2 τµχ.

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 3
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

345 x 295 x 73 χιλ.
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

203 x 40,4 x 149 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 0,71 κ.
•

Φορητό DVD Player
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DVD player
 CD και CD-RW
στατική τεχνολογία συµπίεσης, µε 
ιακά αρχεία µουσικής µπορούν να 
ές µικρότερα χωρίς σηµαντική 
τας του ήχου. Σε ένα µόνο CD 
τούν µέχρι και 10 ώρες µουσικής.

κόνων (JPEG)
γωγής πολλαπλών φορµά σας 
 τις εικόνες κατά τις µετακινήσεις 
ε τα περισσότερα φορµά δίσκων.

CD
τρέπουν να προβάλετε τα ίδια 
α φορητά DVD player. Απλά 
ε τις οθόνες στα στηρίγµατα 
ου. Τώρα µπορείτε να 
ένες ταινίες DVD και 
την οικογένεια και τους φίλους 
υτοκινήτου εύκολα και άνετα.

ατος αυτοκινήτου
ορητό DVD player από το σπίτι 
τε να απολαµβάνετε ψυχαγωγία 
ας; Το µοναδικό σύστηµα κιτ 
ου διασφαλίζει ασφάλεια και 
χίονα ταχείας αποδέσµευσης που 
ση της συσκευής αναπαραγωγής 
αι. Μπορείτε να πάρετε µαζί σας 
, αφήνοντας το στήριγµα στο 
ϊόντος
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