
 

 

Philips
Přenosný videopřehrávač

23cm (9") LCD
Pro iPod, iPhone a iPad

PV9002I
Užijte si video z iPodu/iPhonu/iPadu v autě
na dvou širokoúhlých displejích
Nechte se nadchnout zařízením PV9002i. Sledujte na cestách uložená videa z iPhonu na dvou větších 

9” LCD displejích. Vychutnejte si online video, fotografie a hudbu prostřednictvím 3G streamování. 

Kolébka se postará o nabití telefonu a vy si můžete užívat bezproblémové umístění v automobilu.

Přehrávejte filmy, hudbu a fotografie na cestách
• 23cm (9") TFT barevný širokoúhlý LCD displej
• Rozšiřte své filmové zážitky pomocí duálních obrazovek TFT LCD
• Vestavěné stereofonní reproduktory pro kvalitní zvuk

Zvláštní funkce pro vaše pohodlí
• Včetně adaptéru do auta a připevňovacího popruhu
• Jednoduché nastavení pomocí jediného kabelu, který je třeba připojit
• Včetně cestovní tašky
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* Výrobek vyžaduje zařízení iPhone/iPod/iPad
* iPhone není součástí balení
• Kabely: Nabíjecí kabel a kabel AV pro iPod/iPhone/
Obraz/displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 9 palců
• Rozlišení: 640 (š) x 220 (v) x 3 (RGB)

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 500 mW RMS 

(vest. repr.)
• Odstup signál/šum: >62 dB (vestavěné 

reproduktory)

Možnosti připojení
• AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1

Kompatibilita se zařízením iPhone
• Kompatibilní se: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

Kompatibilita s iPadem
• Kompatibilní se: iPad, iPad 2, Nový iPad

Kompatibilita se iPodem
• Kompatibilní se: iPod touch, iPod touch 

2. generace, iPod touch 3. generace, iPod touch 
4. generace, iPod nano 5. generace, iPod nano 
6. generace

Příslušenství

iPad
• Sada do auta: Nabíječka a adaptér napájení do auta
• Uživatelská příručka: Vícejazyčný
• Druhá obrazovka LCD: 9" TFT LCD x 2 ks
• Cestovní pouzdro: Ano

Rozměry balení
• Typ balení: Karton
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Rozměry balení (Š x V x H): 35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Hrubá hmotnost: 1,583 kg
• Čistá hmotnost: 1,416 kg
• Hmotnost obalu: 0,167 kg
• EAN: 87 12581 63888 7
• Typ umístění poličky: Pokládání

Vnější obal
• Počet spotřebitelských balení: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Vnější obal (D x Š x V): 29,5 x 19,5 x 37,5 cm
• Hrubá hmotnost: 5,139 kg
• Čistá hmotnost: 4,248 kg
• Hmotnost obalu: 0,891 kg

Rozměry výrobku
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 26,7 x 15 x 3,6 cm
• Hmotnost: 0,875 kg
•
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