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ระบบเช่ือมตอความบันเทิง

DCP850
สนุกกับวิดีโอของคุณไดจาก 

iPod, DVD และการด SD
สนุกกับ DVD และวิดีโอ iPod บนจอขนาด 8.5" ที่หมุนไดรอบตัว Philips DCP850 
ท่ีมีรูปทรงเพรียวบางและขนาดกะทัดรัด ยังเพียบพรอมดวยเคร่ืองอานการดหนวยความจํา SD/
MMC คุณจึงสามารถชมภาพถายดิจิตอลหรือภาพยนตร DivX ท่ีบันทึกอยูในการดหนวยความจําได

เพลิดเพลินกับวิดีโอและภาพถายไดจากหลายแหลงขอมูล
• เลนและชารจ iPod
• จอ LCD สีหมุนไดรอบตัว ขนาด 8.5" เพื่อความสะดวกสบายในการรับชมยิ่งกวาเดิม
• เลนภาพยนตร DVD, DVD+/-R และ DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4
• ชองเสียบการด SD/MMC สําหรับการชมภาพถายและภาพยนตร
ดื่มด่ํากับความบันเทิงของภาพและเสียงที่สมบูรณแบบ
• ชมภาพยนตรในรูปแบบจอกวาง 16:9
• หนาจอแบบ Zero Bright Dot™ ใหคุณภาพของจอที่ดีที่สุด
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตรไดอยางเต็มอารมณ
ออกแบบเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
• รูปรางเพรียวบางและน้ําหนักเบาที่เปนผลจากแบตเตอร่ีในตัวเคร่ือง
• รีโมทคอนโทรลเดียวสําหรับระบบและ iPod
• อะแดปเตอร AC, อะแดปเตอรใชในรถ และสายเคเบิล AV



 เลนและชารจ iPod
เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณไปในระหวางที่ชารจ iPod! 
ตัวเชื่อมตอซึ่งตอ 
iPodของคุณเขากับระบบเช่ือมตอความบันเทิง
ชวยใหคุณฟงเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที 
ยอดเยี่ยมพรอมกับชารจ iPod ของคุณไปดวย 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไมต
องกังวลวาจะสิ้นเปลืองไฟแบตเตอร่ีของ iPod 
ใชรีโมทคอนโทรลเพื่อนาวิเกต 
เลือกและเลนเพลงที่เก็บไวใน iPod ของคุณ 
ระบบเช่ือมตอความบันเทิงจะชารจ iPod 
ของคุณโดยอัตโนมัติในขณะที่เช่ือมตอ

เลน DVD/DivX® และ MPEG4
ดวยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เขารหัส 
DivX® 
ในหองนั่งเลนที่แสนสบายของคุณไดอยางเพลิด
เพลิน รูปแบบสื่อ DivX® 

คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
ที่ทําใหสามารถคุณบันทึกไฟลขนาดใหญ เชน 
ภาพยนตร มิวสิควิดีโอ ลงในสื่อตางๆ เชน CD-
R/RW, การดหนวยความจํา และวิดีโอ DVD ได 
แผน DivX® สามารถเลนในเครื่องเลน DVD, 
เครื่องบันทึก DVD 
และโฮมเธียเตอรในบางรุนได

ชองเสียบการด SD/MMC 
สําหรับภาพยนตร
ชองเสียบการด SD/MMC 
สําหรับการชมภาพถายและภาพยนตร

หนาจอแบบ Zero Bright Dot™
เพลิดเพลินไปกับคุณภาพของภาพระดับสูงสุดจ
ากจอ LCD ที่ไรซึ่งจุดขาวที่นารําคาญใจ 
โดยทั่วไปจอ LCD 
จะมีขอบกพรองที่เรียกกันในแวดวงผูผลิต LCD 
วา 'จุดขาว (Bright dot)' 

ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเปนที่ยอมรับกันวาจุดขาวบนจอ 
LCD นี้เปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได 
แตดวยกระบวนการควบคุมคุณภาพที่แสนเขมง
วดของฟลิปสที่ใชในเครื่องเลน DVD 
แบบพกพา จอ LCD 
ของฟลิปสจึงไมมีจุดขาวแมแตจุดเดียว 
มองหาเครื่องเลน DVD 
แบบพกพาที่มีเทคโนโลยี Philips Zero Bright 
Dot™ ทุกครั้งเพื่อหนาจอคุณภาพระดับสูงสุด

Dolby Digital
จากการที่ Dolby Digital 
ซ่ึงเปนมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลช้ัน
นําของโลก 
ไดใชวิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเชนเดียว
กับการทํางานของหูของคนเรา 
เสียงรอบทิศทางที่ไดจึงมีความสมจริงดวยคุณภา
พที่ดีเยี่ยม
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอภาพ: LCD TFT
• ประเภทจอ LCD: โพลาไรเซอรลดแสงจา
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 8.5 นิ้ว
• ความละเอียด: 480 (กวาง) x 234 (สูง)x 3(RGB)
• ความสวาง: 200 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 250:1
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 187.2 x 105.3 มม.
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.13 (กวาง) x 0.45 (สูง)
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 30 ms
ใชรวมกับ iPod ได
• ใชรวมกันได: iPod 5th Generation
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• การเขาใชการดหนวยความจํา: ชองเสียบการด SD/

MMC
การเลนวิดีโอ
• สื่อที่เลนได: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

SVCD, วิดีโอ CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, 
ซีดีภาพ

• โหมดเลนแผน: OSD, เลน A-B ซ้ํา, เมนูดิสก, 
กรอถอยหลังอยางเร็ว, กรอเดินหนาอยางเร็ว, 
เลนซ้ํา, การเลนแบบสุม, ยอนกลับอยางชา, 
กรอเดินหนาอยางชาๆ, ซูม

• ระบบการเลนแผนวิดีโอ: PAL
การเลนเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3
• สื่อที่เลนได: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW
• รองรับระบบไฟล: ISO-9660, Jolliet
• อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
เสียง
• พลังขับเสียง: 300mW RMS (ลําโพงในตัว)

• อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: >80 dB (หูฟง), 
>62 dB (ลําโพงในตัว)

• กําลังขับ (RMS): 10 mW RMS (หูฟง)
การเชื่อมตอ
• สัญญาณ DC เขา: 9 V
• ชองสัญญาณเขา AV: Composite (CVBS) x1
• เอาตพุต AV: Composite (CVBS) x1
• แจ็คหูฟง: หูฟงสเตอริโอ 3.5 มม. x 2
สะดวกสบาย
• ตัวแสดงการชารจแบตเตอรี่
กําลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง, LI-

Polymer
อุปกรณเสริม
• รีโมทคอนโทรล: 35 ปุม
• ตัวแปลงไฟ AC เปน DC: (100-240v, 50/60Hz)
• ชุดอุปกรณใชในรถ: อะแดปเตอรเสียบชองจุดบุหรี่, 

12vDC
• สาย: 1 x สายเคเบิล AV
• คูมือผูใช: อังกฤษ/ฝรั่งเศส/สเปน
ขนาด
• ขนาดกลองหลัก: 262 x 272 x 284 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 3
• น้ําหนักบรรจุหลัก: 4.7 กก.
• ประเภทบรรจุภัณฑ: D-box
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

274 x 254 x 84 มม.
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

210 x 39 x 178 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 1.1 กก.
•
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