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Bild/visning
• Displayskärmtyp: LCD TFT
• LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
• Diagonal skärmstorlek (tum): 7 tum
• Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
• Ljusstyrka: 200 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 250:1
• Effektiv visningsyta: 154,1 x 86,6 mm
• Bildpunktavstånd: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
• Svarstid (medel): 30 ms

Ljud
• Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
• Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)
• Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlurar), > 

62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, 

Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, CD-R/
CD-RW, DVD+R/+RW, CD

• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, 
Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, OSD, 
Repetering, Blandad uppspelning, Sakta bakåt, 
Sakta framåt, Zoom

• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3
• Uppspelningsmedia: CD, CD-RW, MP3-CD-skiva, 

CD-R

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

Anslutningar
• AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
• DC-in: 9 V
• Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2

Bekvämlighet
• Indikering vid batteriladdning
• Stöttålig

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

60 Hz)
• kablar: 1 x AV-kabel
• Biltillbehör: AY4128 (cigarettändaradapter, 

12 V DC)
• Fjärrkontroll: AY5508 tunn fjärrkontroll
• Bruksanvisning: 16 språk
• Nätkabel: 1 st
• Andra LCD-skärmen: 7-tums TFT LCD, 1 st
• Smart bilmontering: 2 st

Mått
• Antal i förpackning: 3
• Förpackningstyp: D-box
• Förpackningens mått (B x H x D): 

345 x 295 x 73 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

203 x 40,4 x 149 mm
• Produktvikt: 0,71 kg
•

Bärbar DVD-spelare
  

Specifikationer

Publiceringsdatum  
2009-01-21

Version: 1.0.10

12 NC: 8670 000 32257
EAN: 87 12581 35008 6

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
PET71

Produkt

MP3-CD,
MP3 är en 
stora digita
mindre uta
utsträcknin
timmar mu

Dela bild
Multi-Forma
på resan oc
maximal sk

Dubbla T
Du kan visa
spelaren på
montera sk
och bekväm
JPEG-bilder
baksätet.

Smart Ca
Varför inte 
nöje på res
lätt och säk
som gör de
den inte an
spelaren oc
8/12

fördelar

 CD och C
revolutioner
la musikfile
n att ljudkva
g. På en end
sik.

-CD (JPEG
t-kapacitet
h spela upp
ivkompatib

FT LCD-
 samma fil
 båda skärm
ärmarna i b
t njuta av d

 tillsamman

r Mount
ta med dig d
an? Ett unik
er användn
t lättare att
vänds. Du k
h lämna m
D-RW-musik
ande komprimeringsteknik där 

r kan göras upp till 10 gånger 
liteten försämras i någon större 
a CD kan du lagra upp till 10 

)
en gör att du kan titta på bilder 
 de flesta skivformaten med 

ilitet och bildupplevelse.

skärmar
m eller bild på den bärbara DVD-
arna. Det är bara att ansluta och 
ilens nackstöd. Nu kan du enkelt 
ina favoritfilmer på DVD och 

s med familj och vänner i 

in bärbara DVD-spelare för extra 
t bilmonteringssystem garanterar 
ing. Det har en lättöppnad hållare 
 flytta undan DVD-spelaren när 
an ta med dig den bärbara DVD-

onteringsanordningen i bilen.

http://www.philips.com

