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suj się i daj się ponieść akcji filmów na odtwarzaczu Philips PET740 z 7-calowym 

 LCD. Możesz oglądać ulubione filmy DVD, DivX®, MPEG4, słuchać muzyki z płyt 

 oraz podziwiać zdjęcia w formacie JPEG w każdym miejscu i o każdej porze.

wizualna rozrywka w podróży
warzanie filmów z płyt DVD, DVD+/-R i DVD+/-RW, (S)VCD, DivX®, MPEG4
hanie muzyki z płyt MP3-CD, CD i CD-RW
stępnianie plików obrazów JPEG na płycie Picture CD

y komfort oglądania
rowy wyświetlacz TFT LCD 7" o formacie panoramicznym 16:9
dowany głośnik stereofoniczny o wysokiej jakości

malna wygoda
z się 2-godzinnym odtwarzaniem dzięki wbudowanemu akumulatorowi *
lacz samochodowy i poręczny pilot zdalnego sterowania w zestawie
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Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: LCD TFT
• Długość przekątnej ekranu (cale): 7 cale
• Rozdzielczość: 480 (szer.) x 234 (wys.) x 3 (RGB)
• Jasność: 200 cd/m²
• typ panelu LCD: Polaryzator przeciwodblaskowy
• Współczynnik kontrastu (typowy): 250:1
• Część widoczna ekranu: 154,1 x 86,6 mm
• Rozmiar plamki: 0,107 (szer.) x 0,370 (wys.) mm
• Czas odpowiedzi (typowy): 30 ms

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 250 mW RMS (wbudowane 

głośniki)
• Moc wyjściowa (RMS): 10 mW RMS (słuchawki)
• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB (słuch.), 

>62 dB (wbud. głośn.)

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DVD, Picture CD, SVCD, 

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

• Tryby odtwarzania płyt: Odtwarzanie wielokrotne 
A-B, Kąt, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do tyłu, 
Szybkie odtwarzanie do przodu, OSD, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtwarzanie w 
kolejności losowej, Odtwarzanie w zwoln. tempie 
w tył, Odtwarzanie w zwoln. tempie w przód, 
Powiększenie

• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
• Formaty kompresji: Divx, MPEG4

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: Dolby Digital, MP3
• Kodowanie MP3: 32–320 kb/s
• Odtwarzane nośniki: płyta CD, CD-RW, MP3-

CD, CD-R
• Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Jolliet

Możliwości połączeń
• Wejście prądu stałego: 12 V
• Gniazdo słuchawek: 2 x słuchawki stereofoniczne 

3,5 mm
• Wyjście AV: Kompozytowe (CVBS) x1

Udogodnienia
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Odporny na wstrząsy

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: Wejście napięcia stałego 12 V 

(110–240 V, 50/60 Hz)
• Przewody: 1 x przewód AV
• Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo 

zapalniczki) 12 V DC
• Pilot zdalnego sterowania: Wąski pilot AY5507
• Instrukcja obsługi: Wielojęzykowy

Moc
• Typ baterii: Wbudowany akumulator
• Czas eksploatacji baterii: Do 2 godz.

Wymiary
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

265 x 255 x 430 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 3
• Waga kartonu zbiorczego: 6,65 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

250 x 228 x 138 mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Waga produktu: 1 kg
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

240 x 40 x 168 mm
•
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