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เครื่องเล่น DVD แบบพกพา

จอ LCD ขนาด 17.8 ซม. (7")

การเล่น 3 ชม. ทีวีอะนาล็อก

PD7007
รับชมรายการทีวีและดีวีดีที่ชื่นชอบได้ทุกแห่ง

ตั้งค่าได้ง่าย
เพลิดเพลินกับรายการทีวีที่รับชมฟรีด้วยเครื่องรับสัญญาณทีวีในตัวของเครื่องเล่นดีวีดีแบบพกพารุ่
น PD7007 ที่มีจอ LCD TFT ขนาด 7 นิ้ว เพื่อให้คุณดื่มด่ำกับภาพยนตร์ 
เพลงและภาพได้ในขณะเดินทาง

เล่นเพลง ภาพยนตร์และรูปภาพได้ในขณะเดินทาง
• ใช้งานได้กับแผ่น DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• รับรองด้วย DivX สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX มาตรฐาน
• เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-RW ได้
• ดูภาพ JPEG จากแผ่นดิสก์รูปภาพ

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทางทีวีแบบพกพาในแบบเรียลไทม์
• จอ LCD สี TFT 17.8 ซม./7" รูปแบบจอกว้าง 16:9
• ชมรายการโทรทัศน์ที่ออกอากาศให้ชมฟรีในแบบเรียลไทม์
• ใช้กับระบบ PAL/NTSC ได้
• ติดตั้งง่าย ค้นหาช่องสัญญาณอัตโนมัติ

ปุ่มแบบพิเศษเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
• เพลิดเพลินได้นานถึง 3 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง*
• อะแดปเตอร์ AC, อะแดปเตอร์ใช้ในรถ และสายเคเบิล AV



 LCD TFT สี (16:9) 18 ซม./7"

จอ LCD สีที่เพิ่มชีวิตชีวาให้กับภาพ 
ให้คุณอวดภาพถ่าย ชมภาพยนตร์ที่ชื่นชอบ 
ฟังเพลงที่น่าประทับใจได้อย่าง 'สมจริง' 
และสีสันสดใสดุจภาพพิมพ์คุณภาพสูง 
อัตราการจัดมุมมองไวด์สกรีน 16:9 
ถือเป็นมาตรฐานสากลสำหรับโทรทัศน์ความละ
เอียดสูง การใช้อัตราการจัดมุมมองดั้งเดิมขนาด 
16:9 
ทำให้แสดงภาพโดยปราศจากพื้นที่เหลือทั้งด้าน
บนและล่างของภาพ 
และปราศจากการลดทอนของคุณภาพอันเนื่อง
มาจากการปรับแปลงสัดส่วนของภาพเพื่อให้เข้า
กันกับจอที่ใช้สัดส่วนอื่น

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

เครื่องเล่น DVD แบบพกพาของ Philips 
สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD และ CD 
ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, DVD+/-R, 
DVD+/-RW, (S)VCD และ CD 
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่น 
DVD ได้ DVD+/-R 
เป็นการเรียกแบบสั้นของไดรฟ์ DVD 
ที่ยอมรับรูปแบบ DVD 
ที่บันทึกได้ทั่วไปทั้งสองแบบ นอกจากนั้น 
DVD+/-RW 
ยังสามารถใช้งานกับแผ่นดิสก์ชนิดที่เขียนทับได
้โดยทั่วไปทั้งสองแบบ

เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-RW ได้

MP3 
คือการปฏิวัติเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่สามา

รถบีบไฟล์เพลงดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึ
ง 10 เท่า โดยไม่ทำให้คุณภาพเสียงลดลง CD 
เพียงแผ่นเดียวสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 10 
ชั่วโมง

ดู JPEG จากแผ่นดิสก์รูปภาพ

เล่นภาพ JPEG ที่บันทึกไว้ในแผ่นดิสก์ของคุณ 
ให้คุณรำลึกความทรงจำที่น่าประทับใจกับครอบ
ครัวและเพื่อนฝูงได้ทุกเมื่อ

รับรองด้วย DivX
ด้วยการรองรับ DivX® 
คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิดีโอและภาพยนตร์
ที่เข้ารหัส DivX จากอินเตอร์เน็ต 
รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ซื้อ รูปแบบมีเดีย 
DivX คือเทคโนโลยี MPEG-4 
การบีบอัดวิดีโอแบบที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใ
หญ่ เช่น ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ลงในสื่อต่างๆ 
เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD แบบบันทึกได้ 
และอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB 
และการ์ดหน่วยความจำสำหรับเล่นบนอุปกรณ์
ที่ได้รับการรับรอง DivX Certified® จาก Philips
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอภาพ: LCD TFT
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 7 นิ้ว
• ความละเอียด: 480 (กว้าง) x 234 (สูง) x 3 (RGB)

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

>62 dB (ลำโพงในตัว)

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD+RW, DVD+R, ซีดีภาพ, 

SVCD, วิดีโอ CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/
CD-RW, DVD+R/+RW, CD

• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมนูดิสก์, 
กรอถอยหลังอย่างเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, OSD, 
เล่นซ้ำ, การเล่นแบบสุ่ม, ย้อนกลับอย่างช้า, 
กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, ซูม, เล่นต่อหลังจากหยุด

• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL
• รูปแบบการบีบอัด: Divx

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• รองรับระบบไฟล์: ISO-9660, Jolliet
• อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

การเชื่อมต่อ
• เอาต์พุต AV: Composite (CVBS) x1
• สัญญาณ DC เข้า: 9V, 0.8A
• แจ็คหูฟัง: หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. x 1
• การเชื่อมต่อ TV: แจ็คเสาอากาศ

สะดวกสบาย
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: ใช่
• กันกระเทือน: ใช่

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: UHF, VHF
• การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL (ทุกเวอร์ชัน), SECAM

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: DC-in 9V 0.8A; 100-

240v, 50/60Hz
• สาย: 1 x สายเคเบิล AV
• ชุดอุปกรณ์ใช้ในรถ: อะแดปเตอร์เสียบช่องจุดบุหรี่, 

12vDC
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายอากาศ
• รีโมทคอนโทรล: AY5529
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
• อายุใช้งานแบตเตอรี่: สูงถึง 3hrs*

ขนาด
• ขนาดกล่องหลัก: 262 x 272 x 284 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 3
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 5.1 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

274 x 254 x 84 มม.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

210 x 39 x 178 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1 กก.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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* การรองรับรูปแบบ DivX, DivX 
และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, 
Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง
มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการ
ตั้งค่า

* เวลาในการเล่นเพลงเมื่อใช้แบตเตอรี่จะแตกต่างกันออกไป 
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแอปพลิเคชัน 
เพื่อให้ใช้งานแบตเตอรี่ได้นานยิ่งขึ้น ผู้ใช้ควรปรับไฟพื้นหลังของ 
LCD ให้อยู่ในระดับต่ำสุด ฟังเพลงโดยเชื่อมต่อกับหูฟัง 
(ไม่ใช้ลำโพงในตัว) ฟังเพลงที่ระดับเสียงปานกลาง 
และใช้ผลิตภัณฑ์นี้ที่อุณหภูมิห้อง

http://www.philips.com

