
 

 

Philips
เครื่องเล่น DVD แบบพกพา

PET703
ความบันเทิงที่เดินทางไปพร้อมกับคุ

ณ
เอนกายลง ผ่อนคลายและชมภาพยนตร์ในระหว่างเดินทางด้วยจอ TFT LCD ขนาด 7” ของ Philips 
PET703 เพลิดเพลินกับภาพยนตร์จาก DVD ที่คุณชื่นชอบ หรือเพลงโปรดจาก MP3 และ CD 
และชมภาพถ่ายในรูปแบบ JPEG สุดประทับใจได้ทุกที่ทุกเวลา

ดื่มด่ำกับความบันเทิงของภาพและเสียงได้แม้ขณะเดินทาง
• เล่น DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW และแผ่น (S)VCD
• เล่นเพลง MP3-CD, CD and CD-RW
• แบ่งปันไฟล์ภาพ JPEG กับซีดีภาพ

รับชมได้อย่างสบายตา
• จอ TFT LCD สี ขนาด 7" เพื่อการรับชมคุณภาพสูง
• เพลินเพลินกับภาพยนตร์ในรูปแบบจอกว้าง 16:9
• ลำโพงสเตอริโอคุณภาพเยี่ยมภายในตัว

เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด
• มาพร้อมกับอะแดปเตอร์ใช้ในรถและรีโมทขนาดกะทัดรัด
• กดปุ่มเดียวเพื่อให้ใช้งานได้สะดวกและง่ายดาย
• เล่นได้นานถึง 2 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้*



 เพลง MP3-CD, CD และ CD-RW
MP3 
คือการปฏิวัติเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่สามารถบีบ
ไฟล์เพลงดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึง 10 เท่า 
โดยไม่ทำให้คุณภาพเสียงลดลง CD 
เพียงแผ่นเดียวสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 10 ชั่วโมง

แบ่งปันซีดีภาพ (JPEG)
ด้วยความสามารถในการเล่นแผ่นได้หลายรูปแบบ 
คุณจึงเพลิดเพลินกับภาพได้ในทุกสถานที่และเล่นแผ่
นดิสก์ได้เกือบทุกชนิด 
จึงทำให้มีความคล่องตัวและความเพลิดเพลินสูงสุด
PET703/98

ไฮไลต์
• รองรับระบบไฟล์: ISO-9660, Jolliet
ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอภาพ: LCD TFT
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 7 นิ้ว
• ความละเอียด: 480 (กว้าง) x 234 (สูง)x 3(RGB)
• ความสว่าง: 150 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 250:1
• ประเภทจอ LCD: โพลาไรเซอร์ลดแสงจ้า
• 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): 2mW RMS(หูฟัง)
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >80 dB (หูฟัง), 

>62 dB (ลำโพงในตัว)

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD, 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

• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

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

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณ DC เข้า: 9 V
• แจ็คหูฟัง: หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม.
• เอาต์พุต AV: Composite (CVBS) x1

สะดวกสบาย
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
• กันกระเทือน

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

60Hz
• ชุดอุปกรณ์ใช้ในรถ: อะแดปเตอร์เสียบช่องจุดบุหรี่, 

12vDC
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบาง AY5510
• สาย: 1 x สายเคเบิล AV
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

ขนาด
• ขนาดกล่องหลัก: 225 x 270 x 245 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 3
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 3.66 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

233 x 251 x 70 มม.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

197 x 37 x 153 มม.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.71 กก.
•
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