
 

 

Philips
เคร่ืองเลน DVD แบบพกพา

จอ LCD ไวดสกรีนขนาด 9"
การเลนเพลงในรูปแบบ DivX

PET940
ชมภาพยนตร DVD และ DivX® ไดในทุกท่ี

พรอมฝาปดหนังเทียมดีไซนหรู
เอนกายลง ผอนคลายและชมภาพยนตรในระหวางเดินทางดวยจอ LCD ขนาด 9” TFT ของ Philips 
PET940 เพลิดเพลินกับภาพยนตรจาก DVD, DivX®, MPEG4 หรือเพลงโปรดจาก MP3-CD และ 
CD และชมภาพถาย JPEG สุดประทับใจไดทุกท่ีทุกเวลา

ดื่มด่ํากับความบันเทิงของภาพและเสียงไดแมขณะเดินทาง
• เลนภาพยนตร DVD, DVD+/-R และ DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® และ MPEG4
• เลนเพลง MP3-CD, CD and CD-RW
• แบงปนไฟลภาพ JPEG กับซีดีภาพ
รับชมไดอยางสบายตา
• จอ TFT LCD สี ขนาด 9" จอกวาง 16:9
• ลําโพงสเตอริโอคุณภาพเยี่ยมภายในตัว
เพื่อความสะดวกสบายสูงสุด
• เพลิดเพลินไดนานถึง 3 ชั่วโมงดวยแบตเตอรี่ในต ัวเคร่ือง*
• การเชื่อมตอ USB สําหรับการเลนภาพและเพลงจากอุปกรณ USB
• มาพรอมกับอะแดปเตอรใชในรถและรีโมทขนาดกะทัดรัด
• มีปุมกดเพียงสองสามปุมเพื่อใหควบคุมงาย



 เลน DVD, DivX และ MPEG4
ดวยการรองรับ DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เขารหัส 
DivX® 
ในหองนั่งเลนที่แสนสบายของคุณไดอยางเพลิด
เพลิน รูปแบบสื่อ DivX® 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
ที่ทําใหสามารถคุณบันทึกไฟลขนาดใหญ เชน 
ภาพยนตร มิวสิควิดีโอ ลงในสื่อตางๆ เชน CD-
R/RW, การดหนวยความจํา และวิดีโอ DVD ได 
แผน DivX® สามารถเลนในเครื่องเลน DVD, 

เครื่องบันทึก DVD 
และโฮมเธียเตอรในบางรุนได

เพลง MP3-CD, CD และ CD-RW
MP3 
คือการปฏิวัติเทคโนโลยีการบีบอัดขอมูลที่สามา
รถบีบไฟลเพลงดิจิตอลขนาดใหญใหเล็กลงไดถึ
ง 10 เทา โดยไมทําใหคุณภาพเสียงลดลง CD 
เพียงแผนเดียวสามารถเลนเพลงไดนานถึง 10 
ช่ัวโมง

แบงปนซีดีภาพ (JPEG)
ดวยความสามารถในการเลนแผนไดหลายรูปแบ
บ 
คุณจึงเพลิดเพลินกับภาพไดในทุกสถานที่และเ
ลนแผนดิสกไดเกือบทุกชนิด 
จึงทําใหมีความคลองตัวและความเพลิดเพลินสูง
สุด
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ภาพ/แสดงภาพ
• ประเภทจอภาพ: LCD TFT
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 9 นิ้ว
• ความละเอียด: 640 (กวาง) x 234 (สูง) x 3 (RGB)
• ความสวาง: 200 cd/m²
• ประเภทจอ LCD: โพลาไรเซอรลดแสงจา
• อัตราความคมชัด (ทั่วไป): 250:1
• พื้นที่แสดงภาพจริง: 198.240 (กวาง) x 111.735 (สูง) 

มม.
• ระยะหางระหวางพิกเซล: 0.10325 (กวาง) x 0.4775 

(สูง) มม.
• เวลาตอบสนอง (ทั่วไป): 30 ms
เสียง
• พลังขับเสียง: 250 mW RMS (ลําโพงในตัว)
• กําลังขับ (RMS): 10 mW RMS (หูฟง)
• อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: >80 dB (หูฟง), 

>62 dB (ลําโพงในตัว)
การเลนวิดีโอ
• สื่อที่เลนได: DVD, ซีดีภาพ, SVCD, วิดีโอ CD, 

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

• โหมดเลนแผน: เลน A-B ซ้ํา, มุมมอง, เมนูดิสก, 
กรอถอยหลังอยางเร็ว, กรอเดินหนาอยางเร็ว, OSD, 
เลนซ้ํา, การเลนแบบสุม, ยอนกลับอยางชา, 
กรอเดินหนาอยางชาๆ, ซูม

• ระบบการเลนแผนวิดีโอ: NTSC, PAL
• รูปแบบการบีบอัด: Divx, MPEG4
การเลนเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3
• อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
• สื่อที่เลนได: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
• รองรับระบบไฟล: ISO-9660, Jolliet

การเชื่อมตอ
• สัญญาณ DC เขา: 9 V
• แจ็คหูฟง: หูฟงสเตอริโอ 3.5 มม. x 2
• เอาตพุต AV: Composite (CVBS) x1
• USB
สะดวกสบาย
• ตัวแสดงการชารจแบตเตอรี่
• กันกระเทือน
อุปกรณเสริม
• ตัวแปลงไฟ AC เปน DC: DC-IN 9V, 110-240v, 50/

60Hz
• ชุดอุปกรณใชในรถ: อะแดปเตอรเสียบชองจุดบุหรี่, 

12vDC
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทเพรียวบาง AY5507
• สาย: 1 x สายเคเบิล AV
• คูมือผูใช: อังกฤษ
กําลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
• อายุใชงานแบตเตอรี่: สูงถึง 3 ช่ัวโมง
ขนาด
• ขนาดกลองหลัก: 325 x 250 x 460 มม.
• ปริมาณบรรจุหลัก: 3
• น้ําหนักบรรจุหลัก: 6.31 กก.
• ประเภทบรรจุภัณฑ: D-box
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

308 x 220 x 145 มม.
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

260 x 40 x 198 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 1.98 กก.
•
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