
 

 

Philips
Портативен видео 
плейър

• 23 см/9" LCD дисплей
• За iPod, iPhone и iPad

PV9002I
Забавлявайте се с видео от вашия iPod/iPhone/iPad в 
автомобила

с двата широкоекранни дисплея
Доставете си удоволствие с PV9002i. Гледайте видео от вашия iPhone на двата му по-големи 9" 

LCD дисплея, когато сте на път. Забавлявайте се с онлайн видео, снимки и музика чрез стрийминг 

от 3G мрежите и едновременно зареждайте телефона си в поставката за автомобил, която е и 

лесна за монтиране.

Пускайте филмите, музиката и снимките си в движение.
• 22,9 см (9") TFT цветен широк LCD дисплей
• Повишете удоволствието от филмите с два TFT LCD екрана
• Вградени стерео високоговорители за качествен звук

С екстри за ваше удобство
• Приложени адаптер и ленти за монтиране в автомобил
• Лесно инсталиране със свързване само на един кабел
• Включена чанта за носене
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* За този продукт се изисква iPhone/iPod/iPad
* iPhone – не е включен в комплекта
• Кабели: AV кабел за iPod/iPhone/iPad и кабел за • Тегло: 0,875 кг
•

Картина/дисплей
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
• Размер на екрана по диагонал (инчове): 9 инч
• Разделителна способност: 640(Ш) x 220(В) x 

3(RGB)

Звук
• Изходна мощност: 500 mW RMS (вградени 
високоговорители)

• Съотношение сигнал/шум: > 62 dB (вградени 
високоговорители)

Възможности за свързване
• AV вход: Композитно (CVBS) x1

Съвместимост с iPhone
• Съвместим с: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Съвместимост с iPad
• Съвместим с: iPad, iPad 2, Новият iPad

Съвместимост с iPod
• Съвместим с: iPod touch, iPod touch 2-ро 
поколение, iPod touch 3-то поколение, iPod 
touch 4-то поколение, iPod nano 5-то 
поколение, iPod nano 6-то поколение

Аксесоари

зареждане
• Комплект за автомобил: Адаптер за зареждане в 
автомобил

• Ръководство за потребителя: Многоезично
• Втори LCD екран: 9" TFT LCD - 2 бр.
• Калъф за пътуване

Габарити на опаковката
• Тип опаковка: Картон
• Брой включени продукти: 1
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

35,8 x 17,5 x 9,2 см
• Бруто тегло: 1,583 кг
• Нето тегло: 1,416 кг
• Тегло на опаковката: 0,167 кг
• EAN: 87 12581 63888 7
• Начин на поставяне: Разполагане

Външен кашон
• Брой потребителски опаковки: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Външен кашон (л x Ш x В): 29,5 x 19,5 x 37,5 см
• Бруто тегло: 5,139 кг
• Нето тегло: 4,248 кг
• Тегло на опаковката: 0,891 кг

Размери на изделието
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

26,7 x 15 x 3,6 см
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