
 

 

Philips
Przenośny odtwarzacz 
wideo

Ekran LCD 23 cm (9")
Do urządzeń iPod, iPhone i iPad

PV9002I
Ciesz się filmami z urządzeń iPod/iPhone/iPad w samochodzie
na dwóch ekranach panoramicznych
Zachwyć się odtwarzaczem PV9002i. Oglądaj w podróży filmy zapisane w telefonie iPhone na dwóch 

większych ekranach LCD o przekątnej 23 cm (9"). Korzystaj z filmów, zdjęć i muzyki w Internecie dzięki 

funkcji przesyłania strumieniowego 3G. Uchwyt z podstawką dokującą umożliwia ładowanie telefonu, a 

także prostą instalację w samochodzie.

Oglądaj filmy, słuchaj muzyki i przeglądaj zdjęcia w biegu
• Kolorowy wyświetlacz panoramiczny LCD TFT 22,9 cm (9")
• Zwiększ przyjemność oglądania dzięki dwóm ekranom TFT LCD
• Wbudowane głośniki stereofoniczne zapewniają doskonałe brzmienie

Dodatkowe funkcje zwiększające wygodę obsługi
• W zestawie zasilacz samochodowy i pasek do mocowania
• Łatwa instalacja — wystarczy podłączyć zaledwie jeden przewód
• W zestawie torba podróżna
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* Urządzenie iPhone/iPod/iPad jest niezbędne do korzystania z 
produktu

* Telefon iPhone nie jest dołączany do zestawu
ładowania urządzenia iPod/iPhone/iPad • Waga: 0,875 kg
•

Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: LCD TFT
• Długość przekątnej ekranu (cale): 9 cali
• Rozdzielczość: 640 (szer.) x 220 (wys.) x 3 (RGB)

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 500 mW RMS (wbudowane 

głośniki)
• Stosunek sygnału do szumu: > 62 dB (wbudowane 

głośniki)

Możliwości połączeń
• Wejście audio-wideo: Kompozytowe (CVBS) x1

Zgodność z telefonami iPhone
• Zgodność z: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3G, iPhone 

4, iPhone 4S

Zgodność z urządzeniem iPad
• Zgodność z: iPad, iPad 2, Nowy iPad

Zgodność z odtwarzaczami iPod
• Zgodność z: iPod touch, iPod touch 2. generacji, 

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

Akcesoria
• Przewody: Przewód do przesyłu sygnału AV i 

• Zestaw samochodowy: Zasilacz samochodowy
• Instrukcja obsługi: Wielojęzyczna
• Drugi ekran LCD: 2 ekrany LCD TFT 23 cm (9")
• Etui podróżne

Wymiary opakowania
• Rodzaj opakowania: Karton
• Liczba produktów w zestawie: 1
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

35,8 x 17,5 x 9,2 cm
• Waga brutto: 1,583 kg
• Waga netto: 1,416 kg
• Ciężar opakowania: 0,167 kg
• EAN: 87 12581 63888 7
• Typ ułożenia półki: Poziomo

Karton zewnętrzny
• Liczba opakowań konsumenckich: 3
• GTIN: 1 87 12581 63888 4
• Karton zewnętrzny (L x szer. x wys.): 

29,5 x 19,5 x 37,5 cm
• Waga brutto: 5,139 kg
• Waga netto: 4,248 kg
• Ciężar opakowania: 0,891 kg

Wymiary produktu
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

26,7 x 15 x 3,6 cm
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