
 

 

Philips
เครื่องเล่น DVD แบบพกพา

PET831
ออกแบบให้ดูเพรียวบางพร้อมช่องเสียบ DVD

พร้อม Smart Car Mount และช่องเสียบ SD card
ภาพยนตร์และดนตรีจะสนุกดุจมีชีวิตด้วยเครื่องเล่น DVD แบบพกพารุ่น PET830 ของ Philips ในแบบ 
Tablet ที่มีจอ LCD ขนาด 8.5” รวมทั้งคุณสมบัติ Zero Bright Dot™ 
ที่ทำให้หน้าจอมีคุณภาพเหมาะสมที่สุด พร้อมด้วยช่องเสียบ SD card และเอาต์พุตวิดีโอชนิด Component

ดื่มด่ำกับความบันเทิงของภาพและเสียงได้แม้ขณะเดินทาง
• เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R และ DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• แบ่งปันไฟล์ภาพ JPEG กับซีดีภาพ
• ช่องเสียบการ์ด SD/MMC สำหรับรองรับมัลติมีเดียเพิ่ม

รับชมได้อย่างคมชัดในทุกที่
• หน้าจอแบบ Zero Bright Dot™ ให้คุณภาพของจอที่ดีที่สุด
• จอ TFT LCD สี ขนาด 8.5" เพื่อการรับชมคุณภาพสูง
• ชมภาพยนตร์ในรูปแบบจอกว้าง 16:9
• ลำโพงสเตอริโอคุณภาพเยี่ยมภายในตัว

เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด
• เล่นภาพยนตร์ได้นานถึง 4 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ชนิดชาร์จได้*
• อุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน
• พร้อมกระเป๋าใส่สำหรับป้องกัน
• เอาต์พุตวิดีโอชนิด Component สำหรับการเชื่อมต่อวิดีโอแบบอะนาล็อกที่ดีที่สุด



 เล่น DVD, DivX และ MPEG4
ด้วยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส 
DivX® 
ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิด
เพลิน รูปแบบสื่อ DivX® 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
ที่ทำให้สามารถคุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น 
ภาพยนตร์ มิวสิควิดีโอ ลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-
R/RW, การ์ดหน่วยความจำ และวิดีโอ DVD ได้ 
แผ่น DivX® สามารถเล่นในเครื่องเล่น DVD, 
เครื่องบันทึก DVD 
และโฮมเธียเตอร์ในบางรุ่นได้

ช่องเสียบการ์ด SD/MMC
ดูและแบ่งปันไฟล์วิดีโอ ภาพถ่ายและเพลง 
ง่ายดายและรวดเร็ว 
เพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกให้มากยิ่งขึ้น 
เครื่องเล่นนี้ยังมีช่องเสียบการ์ดในตัวสำหรับการ์
ดหน่วยความจำ SD/MMC 
เพียงใส่การ์ดหน่วยความจำเข้าไปในช่องซึ่งอยู่
ด้านข้างของเครื่องเล่น 
เพื่อเข้าใช้ไฟล์มัลติมีเดียที่จัดเก็บอยู่ในการ์ด

หน้าจอแบบ Zero Bright Dot™
เพลิดเพลินไปกับคุณภาพของภาพระดับสูงสุดจ
ากจอ LCD ที่ไร้ซึ่งจุดขาวที่น่ารำคาญใจ 
โดยทั่วไปจอ LCD 
จะมีข้อบกพร่องที่เรียกกันในแวดวงผู้ผลิต LCD 
ว่า 'จุดขาว (Bright dot)' 
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ยอมรับกันว่าจุดขาวบนจอ 
LCD นี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 
แต่ด้วยกระบวนการควบคุมคุณภาพที่แสนเข้มง
วดของฟิลิปส์ที่ใช้ในเครื่องเล่น DVD 
แบบพกพา จอ LCD 
ของฟิลิปส์จึงไม่มีจุดขาวแม้แต่จุดเดียว 
มองหาเครื่องเล่น DVD 
แบบพกพาที่มีเทคโนโลยี Philips Zero Bright 
Dot™ ทุกครั้งเพื่อหน้าจอคุณภาพระดับสูงสุด

อุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์อัจฉริยะ
เพื่อความเพลิดเพลินในขณะเดินทาง 
ทำไมคุณไม่ลองนำเครื่องเล่น DVD 
แบบพกพาในบ้านติดรถไปพร้อมกับคุณด้วย 
ระบบอุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพ
าะตัวให้ความมั่นใจในการใช้งานได้ง่าย 

แขนยึดแบบถอดง่ายช่วยให้ถอดเครื่องเล่น 
DVD ออกได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งาน 
คุณสามารถนำเครื่องเล่น DVD 
แบบพกพาติดตัวไปได้โดยปล่อยตัวยึดไว้ด้านห
ลังรถตามเดิม

เอาต์พุตวิดีโอชนิด Component
YPbPr Component Video 
เป็นการเชื่อมต่อวิดีโอคุณภาพสูงสุด 
สำหรับการเชื่อมต่อเครื่องเล่นหรือเครื่องบันทึก 
DVD เข้ากับทีวีระดับไฮเอนด์ 
ใช้สายแยกสามเส้นสำหรับรับสัญญาณแสดงคว
ามสว่างและความแตกต่างของสี 
เพื่อป้องกันคลื่นรบกวน 
เนื่องจากสัญญาณวิดีโอในแผ่น DVD 
จะจัดเก็บอยู่ในรูปแบบ YPbPr ด้วย 
จึงไม่ต้องอาศัยขั้นตอนการแปลงสัญญาณเพื่อส
ร้างสัญญาณเอาต์พุต
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอภาพ: LCD TFT
• ประเภทจอ LCD: โพลาไรเซอร์ลดแสงจ้า
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 8.5 นิ้ว
• ความละเอียด: 480 (กว้าง) x 234 (สูง)x 3(RGB)
• ความสว่าง: 200 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 250:1
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 187.2x105.3
• ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.13 (กว้าง) x 0.45 (สูง)
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 30 ms

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

(สายสัญญาณออก), >76dB (หูฟัง), >70dB (ลำโพง)

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD, ซีดีภาพ, SVCD, วิดีโอ CD, 

DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, 
DVD+R/+RW, CD

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

• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG4, Divx

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-

CD
• รองรับระบบไฟล์: ISO-9660, Jolliet
• อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
• อัตราบิต WMA: 32 - 192 kbps

การเชื่อมต่อ
• เอาต์พุต AV: Composite (CVBS) x1
• สัญญาณ DC เข้า: 9 V
• แจ็คหูฟัง: หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. x 2
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: Component Video out 

Interlaced
• ช่องเสียบการ์ด SD/MMC: ช่องเสียบ SD Card

สะดวกสบาย
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
• กันกระเทือน

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: AY4129/00 (110-240v, 

50/60Hz)
• สาย: สาย AV 1 เส้น, สาย Component 1 เส้น
• ชุดอุปกรณ์ใช้ในรถ: อะแดปเตอร์เสียบช่องจุดบุหรี่, 

12vDC
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบาง AY5507
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ
• อุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์อัจฉริยะ: 1 pcs
• กระเป๋า: กระเป๋าใส่สำหรับป้องกัน

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

ขนาด
• ขนาดกล่องหลัก: 458 x 236 x 333 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 3
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 7.28 กก.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

316 x 205 x 145 มม.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

255 x 170 x 31 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.97 กก.
•
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