
 

 

Philips
เครื่องเล่น DVD 
แบบพกพาที่มีหน้าจอแบบ 
Zero Bright Dot™

จอ LCD ไวด์สกรีนขนาด 10.2"

PET1031
หน้าจอหมุนได้ เพื่อความคล่องตัวในการรับชม

เล่นได้นานถึง 5 ชั่วโมง
สนุกกับการชมภาพยนตร์ด้วยเครื่องเล่น DVD แบบพกพา Philips PET1030 ที่มีจอ LCD ขนาด 10.2” 
และหน้าจอที่สามารถหมุนได้180 องศา และยังสามารถแบ่งปันวิดีโอเรื่องโปรดของคุณให้เพื่อนๆ 
ด้วยขั้วต่อ USB 2.0 และช่องเสียบ SD Card พร้อมด้วยชุดติดตั้งในรถยนต์

ดื่มด่ำกับความบันเทิงของภาพและเสียงได้แม้ขณะเดินทาง
• เล่นภาพยนตร์ DVD, DVD+/-R และ DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4
• DivX® Ultra เพื่อการเล่นมีเดียไฟล์ชนิด DivX® ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
• เล่น MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• แบ่งปันไฟล์ภาพ JPEG กับซีดีภาพ

รับชมได้สมบูรณ์แบบในทุกที่
• หน้าจอแบบ Zero Bright Dot™ ให้คุณภาพของจอที่ดีที่สุด
• TFT LCD ความละเอียดสูง ขนาด 10.2" ให้คุณรับชมได้อย่างเต็มอิ่ม
• เพลินเพลินกับภาพยนตร์ในรูปแบบจอกว้าง 16:9
• ลำโพงสเตอริโอคุณภาพเยี่ยมภายในตัว

เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด
• เพลิดเพลินกับการเล่นอย่างต่อเนื่องไม่มีหยุด นานถึง 5 ชั่วโมง*
• หน้าจอหมุนได้ถึง 180 องศา ให้ความคล่องตัวในการรับชมมากยิ่งขึ้น
• ขั้วต่อ USB 2.0 และช่องเสียบการ์ด SD
• อุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน



 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

แบ่งปันซีดีภาพ (JPEG)
ด้วยความสามารถในการเล่นแผ่นได้หลายรูปแบ
บ 
คุณจึงเพลิดเพลินกับภาพได้ในทุกสถานที่และเ
ล่นแผ่นดิสก์ได้เกือบทุกชนิด 
จึงทำให้มีความคล่องตัวและความเพลิดเพลินสูง
สุด

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

ช่องเสียบการ์ด SD และ USB 2.0
เพลิดเพลินไปกับความรวดเร็วและสะดวกยิ่งกว่
าเคยกับความจุที่เพิ่มมากขึ้นในการถ่ายโอนไฟล์

รูปภาพ, วิดีโอ และเพลง MP3 ด้วย USB 2.0 
นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถเพิ่มความจุในการจัดเก็บไฟล์รูปภ
าพ, วิดีโอ และเพลง MP3 ให้เครื่องเล่น DVD 
แบบพกพาได้อีกด้วย โดยเสียบการ์ด SD 
เข้ากับช่องเสียบการ์ด SD ภายในเครื่อง

อุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์อัจฉริยะ
เพื่อความเพลิดเพลินในขณะเดินทาง 
ทำไมคุณไม่ลองนำเครื่องเล่น DVD 
แบบพกพาในบ้านติดรถไปพร้อมกับคุณด้วย 
ระบบอุปกรณ์ติดตั้งรถยนต์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพ
าะตัวให้ความมั่นใจในการใช้งานได้ง่าย 
แขนยึดแบบถอดง่ายช่วยให้ถอดเครื่องเล่น 
DVD ออกได้ง่ายเมื่อไม่ใช้งาน 
คุณสามารถนำเครื่องเล่น DVD 
แบบพกพาติดตัวไปได้โดยปล่อยตัวยึดไว้ด้านห
ลังรถตามเดิม
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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: 250 mW RMS (ลำโพงในตัว)
• กำลังขับ (RMS): 10 mW RMS (หูฟัง)
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >80dB 

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

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

SVCD, วิดีโอ CD, CD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, 
WMA, ซีดีภาพ

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

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

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

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

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณ DC เข้า: 9~12V
• เอาต์พุต AV: Composite (CVBS) x1
• แจ็คหูฟัง: หูฟังสเตอริโอ 3.5 มม.
• ช่องเสียบการ์ด SD/MMC: ใช่
• USB: ใช่
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: Component Video out 

Interlaced, S-Video out

สะดวกสบาย
• กันกระเทือน: ใช่
• ตัวแสดงการชาร์จแบตเตอรี่: ใช่

อุปกรณ์เสริม
• ตัวแปลงไฟ AC เป็น DC: DC-in 9~12V; 110-240v, 

50/60Hz
• ชุดอุปกรณ์ใช้ในรถ: อะแดปเตอร์เสียบช่องจุดบุหรี่, 

12vDC
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบาง AY5507
• สาย: สาย A/V x 1, สาย S-video x1, สาย Component 

x1
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สาย S-Video, สายวิดีโอ 

Component
• อุปกรณ์ติดตั้งกับรถยนต์อัจฉริยะ: 1 ชุด

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง

ขนาด
• ขนาดกล่องหลัก: 350 x 305 x 460 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 3
• น้ำหนักบรรจุหลัก: 9 กก.
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: D-box
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

336 x 282 x 145 มม.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

270 x 32 x 188 มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 1.3 กก.
•
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