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ght Dot™ para uma exibição perfeita

 filmes DVD onde quer que esteja com o PET725 com display LCD em cores de 7 

hilips Zero Bright Dot™ para a melhor qualidade de imagem. Curta filmes DivX®, 

as em CD-MP3/WMA ou reproduza imagens estáticas JPEG. Bolsa de viagem inclusa.

a-se com AV em qualquer lugar
sta a filmes em DVD, DVD+/-R e DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® e MPEG4
oduza CDs de MP3/WMA, CD e CD-RW
partilhe arquivos de imagem JPEG com o CD de imagens

ão confortável em qualquer lugar
 Zero Bright Dot™ para otimizar a qualidade da tela
lay LCD TFT 7" em cores para uma exibição de alta qualidade
sta filmes no formato widescreen 16:9
as acústica estéreo de qualidade embutida

bter o máximo em conforto e comodidade
ign moderno e contemporâneo e tampa branco-marfim
oduções de até 4 horas com bateria recarregável*

ptador para carro e controle remoto
a de transporte inclusa
partilhe a diversão com duas saídas para fone de ouvido
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Imagem/tela
• Tipo de tela: TFT 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: RMS (alto-falantes internos) de 

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

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

>62dB (alto-falantes internos)

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: DVD, CD de imagens, 

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

• Modos de reprodução de discos: Repetir A-B, 
Ângulo, Menu do disco, Retrocesso rápido, 
Avanço rápido, OSD, Repetir, Reprodução 
aleatória, Retrocesso lento, Avanço lento, Zoom

• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL
• Formatos de compactação: MPEG4, Divx

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: Dolby Digital, MP3, 

WMA
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3, CD de WMA
• Sistemas de arquivo suportados: ISO-9660, Jolliet

• Taxas de transmissão de MP3: 32 a 320 kbps
• Taxas de transferência de WMA: 32 a 192 kbps

Conectividade
• Saída de Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
• Entrada DC: 9V
• Saída de AV: Composite (CVBS) x1
• Entrada AV: Composite (CVBS) x1
• Tomada do fone de ouvido: 2 saídas de fones de 

ouvido estéreo de 3,5 mm

Praticidade
• Antichoque
• Indicação de carregamento da bateria

Acessórios
• Conjunto de baterias: Baterias recarregáveis de 

íon de lítio, 7,4V DV
• Adaptador AC/DC: (110-240 v, 50/60 Hz)
• Cabos: 1 cabo AV
• Kit para carro: adaptador para isqueiro, 12vDC
• Acessórios inclusos: Estojo de transporte
• Controle remoto: RC810(estilo cartão de 

crédito, 38 teclas)
• Manual do usuário: Impresso em ing/fra/esp/port

Dimensões
• Dimensões da caixa master: 350 x 251 x 374 mm
• Quantidade da embalagem: 3
• Peso da caixa de embalagem master: 8,4 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

355 x 225 x 110 mm
• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões do produto (L x A x P): 

193 x 33 x 170 mm
• Peso do produto: 0,85 kg
•

DVD Player Portátil
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