
 

 

„Philips“
Nešiojamasis vaizdo įrašų 
grotuvas

23 cm/9 colių LCD
Skirta „iPod“, „iPhone“ ir „iPad“

PV9002I
Mėgaukitės „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ vaizdu savo automobilyje
dviejuose plačiuose ekranuose
Džiaukitės PV9002i. Kelyje žiūrėkite vaizdo įrašus, esančius jūsų „iPhone“ dviejuose didesniuose 9" 
LCD monitoriuose. Mėgaukitės internetiniais vaizdo įrašais, nuotraukomis ir muzika naudodami 3G 
ryšį. Jūs taip pat galite naudotis patogiu automobiliniu įkrovimo lopšio rinkiniu.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje
• 22,9 cm (9 in) TFT spalvotas ekranas, LCD ekranas
• Mėgaukitės vaizdo pramogomis per du TFT LCD ekranus
• Stereogarsiakalbiai, kad girdėtumėte geros kokybės garsą

Papildomos priemonės jūsų patogumui
• Pridedamas automobilinis adapteris ir tvirtinimo juostelė
• Paprastas įrengimas – tereikia prijungti vieną laidą
• Pridedamas kelioninis krepšys
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* Gaminys turi būti naudojamas su „iPhone“ / „iPod“ / „iPad“
* „iPhone“ nepridedamas
laidas •
Vaizdas / ekranas
• Ekrano tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT
• Ekrano įstrižainė (coliais): 9 in
• Skyra: 640 x 220 x3(RGB)

Garsas
• Išvesties galia: 500 mW RMS (integruoti 

garsiakalbiai)
• Signalo ir triukšmo santykis: >62 dB (integruoti 

garsiakalbiai)

Prijungimo galimybė
• AV įvestis: Kompozitinė (CVBS) x1

„iPhone” suderinamumas
• Suderinama su: „iPhone”, „iPhone” 3G, „iPhone” 

3GS, „iPhone” 4, „iPhone” 4S

„iPad“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPad“, „iPad 2“, Naujasis „iPad“

„iPod“ suderinamumas
• Suderinama su: „iPod Touch“, „iPod touch” (2-oji 

karta), „iPod touch” (3-ioji karta), „iPod Touch“ (4-
oji karta), „iPod nano” (5-oji karta), „iPod nano” 
(6-oji karta)

Priedai
• Kabeliai: „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“ AV ir krovimo 

• Automobilinis rinkinys: Automobilinis maitinimo 
adapteris-kroviklis

• Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
• Antras LCD ekranas: 9" TFT LCD, 2 vnt.
• Kelioninis krepšelis

Pakavimo matmenys
• Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
• Pridedamų gaminių skaičius: 1
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Bendras svoris: 1,583 kg
• Grynasis svoris: 1,416 kg
• Pakuotės svoris: 0,167 kg
• EAN: 87 12581 63888 7
• Išdėstymo tipas: Gulsčias

Išorinė kartoninė dėžutė
• Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Outer carton (L x W x H): 29,5 x 19,5 x 37,5 cm
• Bendras svoris: 5,139 kg
• Grynasis svoris: 4,248 kg
• Pakuotės svoris: 0,891 kg

Gaminio matmenys
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

26,7 x 15 x 3,6 cm
• Svoris: 0,875 kg
Išleidimo data 2013-02-12

Versija: 4.1.7

12 NC: 8670 000 88302
EAN: 87 12581 63888 7

© 2013 „Koninklijke Philips Electronics N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių 
ženklai yra „Koninklijke Philips Electronics N.V.“ ar jų 
atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

Specifikacijos
Nešiojamasis vaizdo įrašų grotuvas
23 cm/9 colių LCD Skirta „iPod“, „iPhone“ ir „iPad“ 

http://www.philips.com

