
 

 

Philips
เครื่องเล่น DVD แบบพกพา

LCD 18 ซม. / 7"
เวลาการเล่น 5 ชม.

PD7040
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ได้นานขึ้นในขณะเดินทาง

ด้วย USB สำหรับการเล่นสื่อดิจิตอล
เพลิดเพลินไปกับการรับชมภาพยนตร์ของคุณได้ทุกที่ ทุกเวลา ด้วยเครื่องเล่น DVD แบบพกพา PD7040 จอ LCD 
แบบหมุนได้ขนาด 7 นิ้ว/18 ซม. เพื่อประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยม คุณสามารถชมภาพยนตร์ DVD/DivX®/
MPEG เล่นเพลง MP3-CD/CD และแสดงภาพ JPEG ได้นานถึง 5 ชั่วโมงระหว่างการเดินทางของคุณ

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

เติมความสมบูรณ์ให้ประสบการณ์ความบันเทิงด้านภาพและเสียงของคุณ
• จอ LCD สีหมุนได้รอบตัว ขนาด 7" เพื่อความสะดวกสบายในการรับชมยิ่งกว่าเดิม
• เพลินเพลินกับภาพยนตร์ในรูปแบบจอกว้าง 16:9
• ลำโพงสเตอริโอในตัว

ปุ่มแบบพิเศษเพื่อความสะดวกในการใช้งาน
• เล่นได้นานถึง 5 ชั่วโมงด้วยแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง*
• USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ
• พร้อมกระเป๋าที่ติดตั้งในรถยนต์ เพื่อความสะดวกสำหรับใช้ในรถ
• คืนการทำงานได้ดังเดิมเมื่อไฟดับ
• อะแดปเตอร์ AC, อะแดปเตอร์ใช้ในรถ และสายเคเบิล AV



 เล่นแผ่น MP3-CD, CD และ CD-RW ได้

MP3 
คือการปฏิวัติเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลที่สามา
รถบีบไฟล์เพลงดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงได้ถึ
ง 10 เท่า โดยไม่ทำให้คุณภาพเสียงลดลง CD 
เพียงแผ่นเดียวสามารถเล่นเพลงได้นานถึง 10 
ชั่วโมง

5 ชั่วโมง เมื่อใช้แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง*
เครื่องเล่น Philips 
มาพร้อมกับแบตเตอรี่ในตัวแบบชาร์จใหม่ได้เพื่
อการใช้งานที่ยาวนาน สามารถชมภาพยนตร์ 
ดูภาพถ่าย และฟังเพลงอย่างต่อเนื่องได้นานถึง 
5 ชั่วโมงต่อการชาร์จหนึ่งครั้ง 
เพียงเสียบสายไฟเพื่อชาร์จไฟเครื่องเล่น 
ไม่ยากแม้แต่น้อย

กระเป๋าติดตั้งในรถยนต์
ติดตั้งเครื่องเล่น DVD 
ของคุณกับเบาะรองศีรษะในรถยนต์ได้อย่างง่า
ยดาย ให้คุณเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ DVD 
ขณะเดินทาง

จอ LCD สีหมุนได้ 18 ซม./7"
จอ LCD สีหมุนได้รอบตัว ขนาด 7" 
เพื่อความสะดวกสบายในการรับชมยิ่งกว่าเดิม

USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ 
คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลใ
ห้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

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

คืนการทำงานได้ดังเดิม
เครื่องเล่น DVD-Video 
สามารถจดจำจุดที่คุณหยุดการรับชมล่าสุดเมื่อปิ

ดเครื่องได้หรือเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อกับแหล่งจ่ายไ
ฟ หากคุณไม่ได้เปลี่ยนไปเล่นแผ่นดิสก์แผ่นอื่น 
เครื่องเล่นจะโหลดแผ่นดิสก์อีกครั้งและเริ่มเล่น
ภาพยนตร์ในจุดที่หยุดการรับชมล่าสุด 
ทำให้ชีวิตคุณง่ายยิ่งขึ้น!

โลโก้สีเขียวของ Philips
ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ 
Philips สามารถลดค่าใช้จ่าย 
ลดการใช้พลังงานและลดการปล่อยก๊าซ 
CO2 ได้อย่างไร 
พวกเขาได้ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมในด้านใดด้
านหนึ่งหรือมากกว่าของ Philips Green 
Focal Areas อย่างชัดเจนดังนี้ 
การประหยัดพลังงาน, บรรจุภัณฑ์, 
สารที่เป็นอันตราย, น้ำหนัก, 
การรีไซเคิลและการกำจัด 
รวมถึงความคงทนตลอดอายุการใช้งาน
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ไฮไลต์
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ภาพ/แสดงภาพ
• ขนาดจอในแนวทแยง: 7 นิ้ว / 18 ซม. 
• ความละเอียด: 480 (กว้าง) x 234 (สูง) x 3 (RGB)
• ประเภทจอภาพ: LCD TFT

เสียง
• พลังขับเสียง: 250 mW RMS (ลำโพงในตัว)
• กำลังขับ (RMS): 5mW RMS (หูฟัง)
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >80dB 

(สายสัญญาณออก), >76dB (หูฟัง), >62dB 
(ลำโพงในตัว)

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

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

• โหมดเล่นแผ่น: เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างเร็ว, 
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, OSD, เล่นซ้ำ, ซูม, 
เล่นต่อหลังจากหยุด

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

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

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณ DC เข้า: 9V, 0.8A
• แจ็คหูฟัง: หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม. x 1

• เอาต์พุต AV: Composite (CVBS) x1
• USB

สะดวกสบาย
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่
• กันกระเทือน

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: DC 9V, 0.8A, 110-240v, 

50/60Hz
• สาย: อะแดปเตอร์ AV 1 ชิ้น
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบาง AY5521
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ
• ชุดอุปกรณ์ใช้ในรถ: อะแดปเตอร์เสียบช่องจุดบุหรี่, 

12vDC
• กระเป๋า: กระเป๋าติดตั้งกับเบาะรถยนต์

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
• อายุใช้งานแบตเตอรี่: สูงถึง 5 ชั่วโมง*

ขนาด
• ขนาดกล่องหลัก: 225 x 270 x 245 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 3
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 4.2 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

235 x 255 x 70 มม.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

195 x 39 x 153 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 0.77 กก.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่น DVD แบบพกพา
LCD 18 ซม. / 7" เวลาการเล่น 5 ชม. 

* การรองรับรูปแบบ DivX, DivX 
และโลโก้ที่เกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivXNetworks, 
Inc. และใช้ภายใต้ลิขสิทธิ์

* แบตเตอรี่ที่ชาร์จไฟใหม่ได้จะมีรอบการใช้งานที่จำกัดและจำเป็นต้อง
มีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ 
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่และจำนวนรอบของการชาร์จไฟใหม่จะ
แตกต่างกันไปตามการใช้งานและการตั้งค่า

* อายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะแตกต่างกันไปตามการใช้งานและการ
ตั้งค่า

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

http://www.philips.com

