
 

 

Philips
Hordozható videolejátszó

23 cm-es/9"-es LCD-vel

iPod, iPhone és iPad 
készülékekhez

PV9002I
Élvezze az iPod/iPhone/iPad videót az autóban
a két széles képernyős kijelzőn
Ismerje meg a PV9002i nyújtotta szórakozás élményét. Nézze iPhone készülékén tárolt videóit két 

nagyméretű 9”-es LCD képernyőn, utazás közben is. Élvezze az online videókat, fényképeket és zenét 

3G folyamatos adattovábbítás funkcióval. Eközben a pohártartós töltőegység gondoskodik a telefon 

töltéséről, és az autóban történő elhelyezése is egyszerű.

Filmek és zene lejátszása, fényképek megtekintése az úton
• 22,9 cm-es (9") színes TFT LCD kijelző
• A moziélmény fokozása a kettős TFT LCD képernyővel
• Beépített sztereó hangszórók a minőségi hangért

Különleges tapintás az Ön kényelméért
• Gépkocsiadapter és a beszereléshez alkalmas pánt mellékelve
• Felszerelése egyszerű, hiszen csupán egy kábelt kell csatlakoztatnia
• Utazótáskával együtt
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* A készülék működtetéséhez iPhone/iPod/iPad szükséges
* Az iPhone nem tartozék
• Autóskészlet: Szivargyújtóra csatlakoztatható töltő •
Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 9 hüvelyk
• Felbontás: 640 (sz) x 220 (m) x 3 (RGB)

Hang
• Kimeneti teljesítmény: 500 mW RMS (beépített 

hangszórók)
• Jel-zaj arány: >62 dB (beépített hangszórók)

Csatlakoztathatóság
• AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)

iPhone kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, 

iPhone 4, iPhone 4S

iPad kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPad, iPad 2, Az új iPad

iPod kompatibilitás
• Kompatibilitás:: iPod touch, 2. generációs iPod 

touch, 3. generációs iPod touch, 4. generációs iPod 
touch, 5. generációs iPod nano, 6. generációs iPod 
nano

Tartozékok
• Kábelek: iPod/iPhone/iPad AV és töltőkábel

• Felhasználói kézikönyv: Több nyelv
• Második LCD képernyő: 2 db 9"-es TFT LCD
• Utazótáska

Méret csomagolással együtt
• Csomagolás típusa: Karton
• Mellékelt termékek száma: 1
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Bruttó tömeg: 1,583 kg
• Nettó tömeg: 1,416 kg
• Táratömeg: 0,167 kg
• EAN: 87 12581 63888 7
• Polcra helyezési mód: Fektetve

Külső kartondoboz
• Fogyasztói csomagolások száma: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 

29,5 x 19,5 x 37,5 cm
• Bruttó tömeg: 5,139 kg
• Nettó tömeg: 4,248 kg
• Táratömeg: 0,891 kg

Termék méretei
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

26,7 x 15 x 3,6 cm
• Tömeg: 0,875 kg
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