
น้าจอเสริมสำหรับใช้ในรถ
ห
ใช้กับเคร
เพิ่มความสนุก
เพียงแค่เสียบป
JPEG ของคุณ

รับชม
• หน้า
• จอ T
• เพล
• อุปก

ออกแ
• กระ
• พร้อ
• แจ็ค
• แจ๊ค
• พร้อ
ื่องเล่น DVD แบบพกพาของ Philips*
ในระหว่างเดินทางเป็นสองเท่าด้วย Philips PAC131 ที่มีจอ TFT LCD ขนาด 7" 
ลั๊กเครื่องเล่น DVD แบบพกพาของ Philips ก็สามารถแบ่งปันภาพยนตร์ DVD/ภาพถ่าย 
ได้ เหมาะอย่างยิ่งกับความบันเทิงภายในรถที่มาพร้อมกับอุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์อัจฉริยะ

ได้อย่างสบายตา
จอแบบ Zero Bright Dot™ ให้คุณภาพของจอที่ดีที่สุด
FT LCD สี ขนาด 7" เพื่อการรับชมคุณภาพสูง

ินเพลินกับภาพยนตร์ในรูปแบบจอกว้าง 16:9
รณ์ติดตั้งกับรถยนต์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน

บบเพื่อความสะดวกในการเดินทาง
เป๋าใส่สำหรับป้องกัน
มหัวเสียบพลังงานไฟฟ้าจากที่จุดบุหรี่ในรถ
หูฟังด้านข้างเพื่อความสะดวกสบายในการเชื่อมต่อ
 RCA สำหรับอินพุตเสียงและวิดีโอ
มอะแดปเตอร์ AC/DC
 

Philips
หน้าจอ LCD เสริม

PAC131



 

ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอภาพ: LCD TFT
• ประเภทจอ LCD: โพลาไรเซอร์ลดแสงจ้า
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 7 นิ้ว
• ความละเอียด: 480 (กว้าง) x 234 (สูง)x 3(RGB)
• ความสว่าง: 200 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 250:1
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 154.1x86.6 มม.
• ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.107 (กว้าง) x 0.370 

(สูง) มม.
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 30 ms

เสียง
• พลังขับเสียง: 250 mW RMS (ลำโพงในตัว)
• กำลังขับ (RMS): 10 mW RMS (หูฟัง)
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >80dB (สายสั

ญญาณออก), >76dB (หูฟัง), >62dB (ลำโพงในตัว)

การเล่นวิดีโอ
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณ DC เข้า: 9~12V

• ช่องเสียบ: DC ออก
• แจ็คหูฟัง: หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. x 1
• ช่องสัญญาณเข้า AV: Composite (CVBS) x1

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: DC 9V (110-240v, 50/

60Hz)
• ชุดอุปกรณ์ใช้ในรถ: อะแดปเตอร์เสียบช่องจุดบุหรี่, 

12vDC
• คู่มือผู้ใช้: 16 ภาษา
• อุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์อัจฉริยะ: 1 pcs
• สายไฟ: 1 pcs

ขนาด
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.37 กก.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

236 x 205 x 142 มม.
• ขนาดกล่องหลัก: 260 x 235 x 740 มม.
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 7.42 กก.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 5
•
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