
พลิดเพลินกับทีวีดิจิตอลขนาดพ
เ
พร้อมช่อง
โทรทัศน์ขนา
้งรายการแบบ
บการชมภาพถ

สัมผัส
• รองร
• ตารา
• รองร

รับชม
• หน้า
• ดูภา
• ชมภ

เพื่อค
• เล่นเ
• ช่อง
• เล่นไ
• การเ
กพา!
เสียบ USB และ SD สำหรับดูภาพถ่าย/วิดีโอ/ฟังเพลง
ดพกพานี้ให้คุณเพลิดเพลินกับคุณประโยชน์ของทีวีดิจิตอล โปรแกรมการตั
อิเล็กทรอนิกส์ และเนื้อหาคุณภาพดิจิตอลอื่นๆ ขณะเดียวกัน ยังให้คุณเพลิดเพลินกั
่าย วิดีโอ DivX และฟังเพลง MP3/WMA ผ่าน USB และช่องเสียบการ์ด SD ในตัว

ปรากฏการณ์ใหม่ของอินเตอร์แอคทีฟ TV ระบบดิจิตอล
ับระบบ DVB-T ของวิทยุและโทรทัศน์ระบบดิจิตอลที่ชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
งรายการอิเล็กทรอนิกส์ 7 วัน (EPG)
ับฟังก์ชัน Direct Teletext และบทบรรยาย

ได้สมบูรณ์แบบในทุกที่
จอแบบ Zero Bright Dot™ ให้คุณภาพของจอที่ดีที่สุด
พสไลด์
าพยนตร์รูปแบบ DivX® และ MPEG4

วามสะดวกสบายสูงสุด
พลง MP3 และ WMA
เสียบการ์ด SD และ USB สำหรับเก็บภาพ เพลง และคลิปวิดีโอ
ด้นานถึง 3 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง*

ชื่อมต่อช่อง AV-in สำหรับการแบ่งปันวิดีโอ
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอภาพ: LCD TFT
• ประเภทจอ LCD: โพลาไรเซอร์ลดแสงจ้า
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 10.2 นิ้ว
• ความละเอียด: 800(w)x480(H)x3(RGB)
• ความสว่าง: 200 cd/m²
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 250:1
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 222.0X133.2 มม.
• ระยะห่างระหว่างพิกเซล: 0.1905(W)ื0.1905(H) 

มม.
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 30 ms

เสียง
• พลังขับเสียง: 2W RMS (ลำโพงในตัว)
• กำลังขับ (RMS): 10 mW RMS (หูฟัง)
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >76 dB (หูฟัง), 

>62 dB (ลำโพงในตัว)

การเล่นวิดีโอ
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG4, Divx

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

การเชื่อมต่อ
• ช่องสัญญาณเข้า AV: Composite (CVBS) x1
• สัญญาณ DC เข้า: 9 V
• USB
• แจ็คหูฟัง: หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม.
• ช่องเสียบการ์ด SD/MMC: การ์ด SD

สะดวกสบาย
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่

• ง่ายต่อการติดตั้ง: ติดตั้งอัตโนมัติ
• อินเตอร์เฟซผู้ใช้: ตารางรายการอิเล็กทรอนิกส์ 7 วั

น, อัปเดตผังรายการอัตโนมัติ, 
ตารางรายการอิเล็กทรอนิกส์, Now & Next ESG, 
โหมด TV และ Radio, รองรับหลายบทบรรยาย

• การควบคุมโดยผู้ปกครอง: ล็อคด้วยรหัส PIN

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

60Hz
• สาย: สาย A/V x 1
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, อะ

แดปเตอร์ AC-DC, คู่มือผู้ใช้, สายอากาศ
• รีโมทคอนโทรล: AY5510
• คู่มือผู้ใช้: หลายภาษา

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• DVB: เครื่องรับสัญญาณภาคพื้นดิน DVB *
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: UHF
• การเล่นวิดีโอ: PAL

ขนาด
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

275 x 240 x 100 มม.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.2 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

330 x 116 x 287 มม.
• ขนาดกล่องหลัก: 246 x 350 x 300 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 2
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 4.47 กก.
•
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Bright Dot™
ภาพของภาพระดับสูงสุดจากจอ 
่ารำคาญใจ โดยทั่วไปจอ LCD 
กันในแวดวงผู้ผลิต LCD ว่า 
ึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นที่ยอมรับกั
 นี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 

พที่แสนเข้มงวดของฟิลิปส์ที่ใช้
บพกพา จอ LCD 
าวแม้แต่จุดเดียว 
 แบบพกพาที่มีเทคโนโลยี 

™ ทุกครั้งเพื่อหน้าจอคุณภาพระ

บ DivX® และ MPEG4
ุณสามารถเพลิดเพลินกั

 DivX ด้วยความสะ
ั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ 
รบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
าดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ 
ๆ เช่น CD-R/RW, 
ละ DVD-video แผ่น CD DivX 
ครื่องเล่น DVD, เครื่องบันทึก 
บันเทิงภายในบ้านบางรุ่น
์เด่น
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