
 

 

Philips
Leitor de vídeo portátil

LCD de 17,8 cm (7")
3 horas de tempo de reprodução

PV7005
Desfrute de vídeo comodamente em viagem
com o ecrã táctil
Desfrute de filmes e muito mais em movimento com o leitor de vídeo portátil Philips PV7005. 
Controlo e navegação intuitivos com o ecrã táctil de 18 cm (7"). Reproduz praticamente 
todos os ficheiros multimédia digitais. Veja os vídeos no televisor com a ligação HDMI.

Reproduza os seus filmes, música e fotografias em movimento
• Ecrã LCD a cores TFT de 17,8 cm (7") em formato panorâmico 16:9
• Ecrã totalmente táctil para uma óptima experiência de visualização
• Resolução 800x480
• Reproduz praticamente todos os formatos multimédia digitais
• Certificação DivX para reprodução de vídeo DivX padrão
• Reprodução de vídeo RMVB

Máxima comodidade em movimento
• Desfrute de até 3 horas de reprodução com a bateria integrada*
• Memória incorporada de 4 GB*
• Ligação USB para reprodução de vídeo, fotografias e música
• Ranhura para cartão micro SD para até 32 GB para 16 horas de vídeos em HD
• Ligação directa ao televisor através de HDMI para visualizar os seus vídeos em HD
• Bolsa de protecção incluída



 LCD cor TFT 18 cm (7") (16:9)
O visor LCD a cores dá vida às imagens, 
exibindo as suas valiosas fotos e vídeos e 
música favoritos com detalhes ricos "realistas" 
e cores vibrantes, e cores vibrantes, como se 
se tratassem de impressões de alta qualidade. 
O rácio de aspecto panorâmico 16:9 é o 
padrão para a televisão, desde universal a alta 
definição digital. Um rácio de aspecto 16:9 
garante a visualização de vídeo sem barras no 
topo e na base da imagem e sem a perda de 
qualidade decorrente da adaptação da imagem 
a um tamanho de ecrã diferente.

Certificação DivX
Com o suporte de DivX®, poderá desfrutar de 
vídeos e filmes com codificação DivX a partir 
da Internet, incluindo filmes de Hollywood 
adquiridos. O formato multimédia DivX é uma 
tecnologia de compressão de vídeo baseada 
em MPEG-4 que lhe permite guardar ficheiros 

grandes, como filmes, apresentações e vídeos 
de música em suportes multimédia, como 
discos CD-R/RW e DVD regraváveis, 
armazenamento USB e outros cartões de 
armazenamento para reprodução no seu 
dispositivo com certificação DivX® da Philips.

Ecrã totalmente táctil
Operar o seu álbum de fotografias digital é tão 
simples como mover um dedo. O ecrã 
totalmente táctil permite-lhe movimentar, 
adicionar ou eliminar fotografias de forma 
rápida e simples. O menu de ícones torna a 
moldura digital Philips fácil de utilizar; o ecrã 
táctil torna-a numa visualização e numa 
experiência satisfatórias.

Reprodução de vídeo RMVB
Este leitor Philips suporta a reprodução de 
vídeo utilizando RMVB, um formato de ficheiro 

digital de vídeo desenvolvido pela 
Realnetworks ™. Este é utilizado 
normalmente para conteúdo multimédia e os 
ficheiros deste formato têm a extensão 
".rmvb". O formato digital assegura uma alta 
qualidade de imagens fixas e melhora 
substancialmente a qualidade das imagens em 
movimento, permitindo assim um equilíbrio 
ideal entre a qualidade de imagem e o tamanho 
de ficheiros.

Ligação USB
Ligue simplesmente o seu dispositivo portátil 
USB ao conector USB do leitor de DVD 
portátil da Philips e reproduza vídeos, músicas 
ou fotografias digitais. Agora, já pode partilhar 
os seus momentos favoritos com a família e os 
amigos.
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Imagem/visualização
• Tamanho do ecrã na diagonal: 7 polegada / 17,8 

cm 
• Resolução: 800x480 pixéis
• Ecrã sensível ao tacto: Ecrã táctil resistente
• Rácio de aspecto: 16:9

Reprodução de vídeo
• Formatos de compressão: Divx, AVCHD, AVI, 

H.263, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 
(apenas ficheiros .avi), MPEG4 (AVC), RMVB, 
WMV

Reprodução de áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA, WAV
• Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Jolliet
• Suporte de Identificação ID3: Título da canção, 

artista, álbum
• Taxa de bits WMA: 5-192 kbps

Reprodução de fotografias
• Formato de compressão de imagens: JPEG

Conectividade
• HDMI: Mini HDMI
• Tomada dos auscultadores: Auscultadores Estéreo 

de 3,5 mm
• Ranhura para cartão SD/MMC: Micro SD
• USB: Mini USB de alta velocidade

Som
• Altifalantes incorporados

Funcionalidades
• Indicação de carga
• Firmware actualizável
• Indicação de bateria fraca
• Função: Bloqueio do teclado numérico

Alimentação
• Vida útil da pilha: Até 3 horas *

• Tipo de pilha: Bateria integrada, Polímero de lítio
• Recarregável: Sim, via USB

Suporte de armazenamento
• Capacidade da memória incorporada: 4 GB

Requisitos do Sistema
• sistema operativo do PC: Windows XP (SP3 ou 

superior)/ Vista/7

Acessórios
• Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V 

CC
• Acessórios incluídos: Manual de início rápido
• Bolsa: Bolsa para protecção e suporte
• Telecomando: Telecomando esguio
• cabo USB: Cabo USB para dados e carregamento

Dimensões do produto
• Dimensões do produto (L x A x P): 

18,4 x 11,6 x 1,3 cm
• Peso: 0,297 kg

Dimensões da embalagem
• Tipo de disposição na prateleira: Fictícia
• Tipo de embalagem: Fictícia
• Número de produtos incluídos: 1
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

24,4 x 5,3 x 18,7 cm
• Peso bruto: 0,84 kg
• Peso líquido: 0,67 kg
• Tara: 0,17 kg
• EAN: 87 12581 61184 2

Embalagem exterior
• Número de embalagens para o consumidor: 5
• Embalagem exterior (C x L x A): 

28 x 25 x 19,6 cm
• Peso bruto: 4,43 kg
• Peso líquido: 3,35 kg
• Tara: 1,08 kg
• GTIN: 1 87 12581 61184 9
•
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* DivX, DivX Certified e os logótipos associados são marcas 
registadas da DivXNetworks, Inc. e são utilizadas sob licença.

* As pilhas recarregáveis apresentam um número limitado de ciclos de 
carregamento; eventualmente, terão de ser substituídas. A vida útil 
das pilhas e o número de ciclos de carregamento variam de acordo 
com a utilização dada e com as características do material.

* A vida útil das pilhas varia de acordo com a utilização dada e com as 
características do material.

* RMVB é uma marca comercial ou uma marca registada da 
RealNetworks, Inc.

http://www.philips.com

