
 

 

Philips
Bärbar videospelare

17,8 cm (7-tums) LCD
3 tim. speltid

PV7005
Ta del av praktisk videovisning i farten

med pekskärm
Ta del av filmer och mycket mer i farten med Philips bärbara videospelare PV7005. Intuitiv 
kontroll och navigering med 7-tums pekskärm. Spelar upp praktiskt taget alla digitala 
mediefiler. Titta på video på TV:n via HDMI-anslutningen.

Spela upp dina filmer, musik och foton på vägen
• 17,8 (7") TFT LCD-färgskärm i 16:9-widescreen-format
• Pekskärm i full storlek för en fantastisk upplevelse
• Upplösning 800 x 480
• Spelar upp praktiskt taget alla medieformat
• DivX Certified för standarduppspelning av DivX-video
• RMVB-videouppspelning

Maximal bekvämlighet i farten
• Upp till 3 timmars uppspelningstid med ett inbyggt batteri*
• 4 GB* inbyggt minne
• USB-anslutning för visning av foton samt uppspelning av video och musik
• Micro SD-kortplats för upp till 32 GB med 16 timmars HD-video
• Direkt TV-anslutning via HDMI för visning av video i HD
• Skyddsfodral medföljer



 18cm (7") TFT LCD-f.sk. (16:9)
LCD-färgskärmen gör bilder levande, så du kan 
visa upp dina bästa foton, filmer och låtar i lika 
naturligt rika detaljer och levande färger som 
från en högkvalitativ utskrift. 16:9-widescreen-
bildförhållandet är standard för vanlig och HD-
TV samt digital-TV. Ett ursprungligt 16:9-
bildförhållande ger filmvisning utan svarta fält 
längst upp och längst ned i bilden och utan den 
kvalitetsförlust som det innebär att ändra en 
bild så att den passar i en annan skärmstorlek.

DivX Certified
Med funktioner för DivX® kan du spela upp 
DivX-kodade videor och filmer från Internet, 
inklusive köpfilmer. DivX-medieformatet är en 
MPEG4-baserad videokomprimeringsteknik 
som du kan använda till att spara stora filer 
som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor 

som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-
skivor eller USB-lagringsenheter och övriga 
minneskort för uppspelning på din DivX 
Certified® Philips-enhet.

Pekskärm i full storlek
Hantera enkelt ditt digitala fotoalbum med ett 
svep med fingret. Pekskärmen i full storlek gör 
att du kan flytta foton eller lägga till och ta bort 
foton snabbt och enkelt. Den ikonbaserade 
menyn gör Philips digitala fotoram 
användarvänlig, och pekskärmen gör den till en 
fröjd att titta på och uppleva.

RMVB-videouppspelning
Den här Philips-spelaren kan hantera 
videouppspelning med RMVB, ett digitalt 
videofilsformat som utvecklats av 

Realnetworks ™. Används vanligtvis för 
multimedieinnehåll och filer som använder det 
här formatet får filtillägget rmvb. Det digitala 
formatet ger högkvalitativa stillbilder och 
förbättrar avsevärt kvaliteten på rörliga bilder, 
vilket ger en optimal balans mellan bildkvalitet 
och filstorlek.

USB-anslutning
Anslut helt enkelt den bärbara USB-enheten till 
USB-porten på den bärbara Philips-DVD-
spelaren och spela upp digital video, musik eller 
visa foton direkt. Nu kan du dela dina favoriter 
med familj och vänner.
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Bild/visning
• Diagonal skärmstorlek: 7 tum / 17,8 cm 
• Upplösning: 800 x 480 bildpunkter
• Pekkänslig skärm: Resistiv pekskärm
• Bildförhållande: 16:9

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: Divx, AVCHD, AVI, H.263, 

H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4 (endast avi-
filer), MPEG4 (AVC), RMVB, WMV

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: MP3, WMA, WAV
• Filsystem som stöds: ISO-9660, Jolliet
• ID3 Tag Support: Låttitel, artist, album
• WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s

Stillbildsvisning
• Bildkomprimeringsformat: JPEG

Anslutningar
• HDMI: Mini-HDMI
• Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar
• SD-/MMC-kortplats: Micro SD
• USB: Mini-USB med hög hastighet

Ljud
• Inbyggda högtalare

Bekvämlighet
• Indikering vid batteriladdning
• Uppgraderingsbar, inbyggd programvara
• Indikator för låg batterinivå
• Funktion: Lås för knappsats

Effekt
• Batteriets livslängd: Upp till 3 timmar *

• Batterityp: Inbyggt batteri, Litiumbatteri
• Laddningsbar: Ja, via USB

Lagring
• Inbyggt minne (RAM): 4 GB

Systemkrav
• PC OS: Windows XP (SP3 eller senare)/ Vista/ 7

Tillbehör
• Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
• Tillbehör som medföljer: Snabbstartguide
• Fodral: Skyddsfodral och stativ
• Fjärrkontroll: Tunn fjärrkontroll
• USB-kabel: USB-kabel för data och laddning

Produktstorlek
• Produktens mått (B x H x D): 18,4 x 11,6 x 1,3 cm
• Vikt: 0,297 kg

Förpackningens mått
• Typ av hyllplacering: Dummy
• Förpackningstyp: Dummy
• Antal produkter som medföljer: 1
• Förpackningens mått (B x H x D): 

24,4 x 5,3 x 18,7 cm
• Bruttovikt: 0,84 kg
• Nettovikt: 0,67 kg
• Taravikt: 0,17 kg
• EAN: 87 12581 61184 2

Yttre kartong
• Antal konsumentförpackningar: 5
• Yttre kartong (L x B x H): 28 x 25 x 19,6 cm
• Bruttovikt: 4,43 kg
• Nettovikt: 3,35 kg
• Taravikt: 1,08 kg
• GTIN: 1 87 12581 61184 9
•
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* DivX, DivX Certified och associerade logotyper är varumärken som 
tillhör DivXNetworks, Inc. och används under licens.

* Uppladdningsbara batterier klarar endast ett begränsat antal 
laddningar och måste så småningom bytas ut. Batterilivslängden och 
antalet möjliga uppladdningar varierar beroende på användning och 
inställningar.

* Batterilivslängden varierar beroende på användning och inställningar.
* RMVB är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som ägs av 

RealNetworks, Inc.

http://www.philips.com

