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เคร่ืองเลน DVD แบบพกพา

LCD 22.9 ซม. (9")
เวลาการเลน 5 ชม.
ทีวีอะนาล็อก

PD9008
รับชมรายการทีวีและดีวีดีท่ีช่ืนชอบไดทุกแหง

ต้ังคาไดงาย
เพลิดเพลินกับรายการทีวีท่ีรับชมฟรีดวยเคร่ืองรับสัญญาณทีวีในตัวของเคร่ืองเลนดีวีดีแบบพกพารุ
น PD9008 พรอมจอ LCD TFT ขนาด 9 น้ิว เพ่ือใหคุณดื่มด่ํากับภาพยนตร 
เพลงและภาพไดในขณะเดินทาง

เลนเพลง ภาพยนตรและรูปภาพไดในขณะเดินทาง
• ใชงานไดกับแผน DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD
• รับรองดวย DivX สําหรับการเลนวิดีโอ DivX มาตรฐาน
• เลนแผน MP3-CD, CD และ CD-RW ได
• ดูภาพ JPEG จากแผนดิสกรูปภาพ
เพลิดเพลินกับความบันเทิงทางทีวีแบบพกพาในแบบเรียลไทม
• จอ LCD ไวดสกรีนสี TFT 22.9 ซม. (9")
• ชมรายการโทรทัศนที่ออกอากาศใหชมฟรีในแบบเรียลไทม
• ใชกับระบบ PAL/NTSC ได
• ติดตั้งงาย คนหาชองสัญญาณอัตโนมัติ
ปุมแบบพิเศษเพื่อความสะดวกในการใชงาน
• เพลิดเพลินกับการเลนอยางตอเนื่องไมมีหยุด นานถึง 5 ช่ัวโมง*
• อะแดปเตอร AC, อะแดปเตอรใชในรถ และสายเคเบิล AV



 ไวดสกรีนสี TFT 22.9 ซม./9"

จอ LCD 
สีความละเอียดสูงที่เพิ่มชีวิตชีวาใหกับภาพ 
ใหคุณอวดภาพถาย ชมภาพยนตรที่ช่ืนชอบ 
ฟงเพลงที่นาประทับใจไดอยาง 'สมจริง' 
และสีสันสดใสดุจภาพพิมพคุณภาพสูง

รับรองดวย DivX
ดวยการรองรับ DivX® 
คุณสามารถเพลิดเพลินกับวิดีโอและภาพยนตร
ที่เขารหัส DivX จากอินเตอรเน็ต 
รวมถึงภาพยนตรฮอลลีวูดที่ซ้ือ รูปแบบมีเดีย 
DivX คือเทคโนโลยี MPEG-4 
การบีบอัดวิดีโอแบบที่ใหคุณบันทึกไฟลขนาดใ
หญ เชน ภาพยนตร มิวสิควิดีโอ ลงในสื่อตางๆ 
เชน CD-R/RW และแผน DVD แบบบันทึกได 
และอุปกรณเก็บขอมูล USB 
และการดหนวยความจําสําหรับเลนบนอุปกรณ
ที่ไดรับการรับรอง DivX Certified® จาก Philips

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

เครื่องเลน DVD แบบพกพาของ Philips 
สามารถใชงานไดกับแผน DVD และ CD 
สวนใหญที่มีในทองตลาด แผน DVD, DVD+/-R, 
DVD+/-RW, (S)VCD และ CD 
ทั้งหมดที่กลาวมานี้สามารถใชไดกับเครื่องเลน 
DVD ได DVD+/-R 
เปนการเรียกแบบสั้นของไดรฟ DVD 
ที่ยอมรับรูปแบบ DVD 
ที่บันทึกไดทั่วไปทั้งสองแบบ นอกจากนั้น 
DVD+/-RW 
ยังสามารถใชงานกับแผนดิสกชนิดที่เขียนทับได
 โดยทั่วไปทั้งสองแบบ

เลนแผน MP3-CD, CD และ CD-RW ได

MP3 
คือการปฏิวัติเทคโนโลยีการบีบอัดขอมูลที่สามา
รถบีบไฟลเพลงดิจิตอลขนาดใหญใหเล็กลงไดถึ
ง 10 เทา โดยไมทําใหคุณภาพเสียงลดลง CD 
เพียงแผนเดียวสามารถเลนเพลงไดนานถึง 10 
ช่ัวโมง

ดู JPEG จากแผนดิสกรูปภาพ

เลนภาพ JPEG ที่บันทึกไวในแผนดิสกของคุณ 
ใหคุณรําลึกความทรงจําที่นาประทับใจกับครอบ
ครัวและเพื่อนฝูงไดทุกเมื่อ
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอภาพ: LCD TFT
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 9 นิ้ว
• ความละเอียด: 600(กวาง)x220(สูง)x3(RGB)
เสียง
• พลังขับเสียง: 250 mW RMS (ลําโพงในตัว)
• กําลังขับ (RMS): 10 mW RMS (หูฟง)
• อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: >80 dB (หูฟง), 

>62 dB (ลําโพงในตัว)
การเลนวิดีโอ
• สื่อที่เลนได: DVD, DVD+RW, DVD+R, ซีดีภาพ, 

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

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

• ระบบการเลนแผนวิดีโอ: NTSC, PAL
• รูปแบบการบีบอัด: Divx
การเลนเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3
• สื่อที่เลนได: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• รองรับระบบไฟล: ISO-9660, Jolliet
• อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
การเชื่อมตอ
• เอาตพุต AV: Composite (CVBS) x1
• สัญญาณ DC เขา: 9 V
• แจ็คหูฟง: หูฟงสเตอริโอ 3.5 มม. x 1
• การเช่ือมตอ TV: แจ็คเสาอากาศ

สะดวกสบาย
• ตัวแสดงการชารจแบตเตอรี่: ผานการรับรอง
• กันกระเทือน: ผานการรับรอง
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: UHF, VHF
• การเลนวิดีโอ: NTSC, PAL (ทุกเวอรชัน)
อุปกรณเสริม
• ตัวแปลงไฟ AC เปน DC: DC-in 9V; 100-240v, 50/

60Hz
• สาย: 1 x สายเคเบิล AV
• ชุดอุปกรณใชในรถ: อะแดปเตอรเสียบชองจุดบุหรี่, 

12vDC
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายอากาศ
• รีโมทคอนโทรล: AY5529
• คูมือผูใช: ไทย
กําลังไฟ
• อายุใชงานแบตเตอรี่: สูงถึง 5 ชม.*
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

239 x 39 x 178 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 1.1 กก.
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

272 x 285 x 70 มม.
• ขนาดกลองหลัก: 225 x 295 x 280 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 3
• น้ําหนักบรรจุหลัก: 4.93 กก.
• ประเภทบรรจุภัณฑ: D-box
•
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* การรองรับรูปแบบ DivX, DivX 
และโลโกท่ีเก่ียวของกันเปนเคร่ืองหมายการค าของ DivXNetworks, 
Inc. และใชภายใตลิขสิทธิ์

* แบตเตอร่ีท่ีชารจไฟใหมไดจะมีรอบการใชงานท ี่จํากัดและจําเปนตอง
มีการเปล่ียนแบตเตอร่ีใหม 
อายุการใชงานของแบตเตอร่ีและจํานวนรอบของการชารจไฟใหมจะ
แตกตางกันไปตามการใชงานและการต้ังคา

* อายุการใชงานของแบตเตอร่ีจะแตกตางกันไปตามการใชงานและการ
ต้ังคา

* เวลาในการเลนเพลงเม่ือใชแบตเตอร่ีจะแตกตางกันออกไป 
ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแอปพลิเคชัน 
เพ่ือใหใชงานแบตเตอรี่ไดนานย่ิงขึ้น ผูใชควรปรับไฟพ้ืนหลังของ 
LCD ใหอยูในระดับตํ่าสุด ฟงเพลงโดยเชื่อมตอกับหูฟง 
(ไมใชลําโพงในตัว) ฟงเพลงท่ีระดับเสียงปานกลาง 
และใชผลิตภัณฑนี้ที่อุณหภูมิหอง

http://www.philips.com

