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  ช่ือสนิค้า PEREGRINE PERDIX AI / PERDIX TERIC 

 รปูสนิค้า 

 

 

 

 แนะนําสาํหรบั EVERYDAY DIVER (Air and Nitrox) DEMANDING DIVER (All types) DEMANDING DIVER (All types) 

 ฟังก์ชันสาํคัญ 
จอแสดงผลความละเอียดสูง, มีความพิเศษ, 
โหมดดําน้ําท่ีใช้งานง่าย มาพรอ้มกับการแจ้ง

เตือนแบบสัน่ 

คอมพิวเตอรท์รงพลัง, แบตเตอรีท่ี่ผู้ใช้เปล่ียนเองได้, ชุด
คุณสมบัติขัน้สูง 

คอมพิวเตอรท์รงพลัง, รปูแบบนาฬิกา, หน้าจอแสดงผล
แบบ OLED , ชุดคุณสมบัติขัน้สูง 

 โหมดดําน้ํา 

Air (Recreational) 
Nitrox (สูงสุด 40%) 

3 Gas Nitrox (สูงสุด 100% O2) 
Gauge  

OC Rec 
OC Tec (Trimix enabled) 

CC/BO (Fixed PPO2) 
Gauge  

OC Rec 
OC Tec (Trimix enabled) 

CC/BO (Fixed PPO2) 
Freediving 

Gauge  

 จํานวนก๊าซท่ีรองรบั 3 OC 5 OC/CC 5 OC/CC 

 อัลกอรทึิม ZHL-C ZHL-C ZHL-C 

 อัตราสว่นหน้าจอ 320 x 240 ประเภท QVGA 320x240 ประเภท QVGA 400 x 400 

 ประเภทของหน้า.   
 จอแสดงผล 

Full colour LCD Full colour LCD Full Colour OLED 

 ขนาดหน้าจอแสดงผล 5.59 ซม. / 2.2 น้ิว 5.59 ซม. / 2.2 น้ิว 3.53 ซม. / 1.39 น้ิว 

 อัตราสว่นไดฟ์ คอมพิวเตอร ์
 (กวา้งxสูงxลึก) 

77 มม. x 68 มม. x 25 มม. 
(3.09 น้ิว x 2.67 น้ิว x 0.98 น้ิว) 

81 มม. x 71 มม. x 38 มม. 
(3.2 น้ิว x 2.8 น้ิว x 1.5 น้ิว) 

55 มม. x 55 มม. x 18 มม. 
(2.17 น้ิว x 2.17 น้ิว x 0.71 น้ิว) 

 น้ําหนัก  
 (เฉพาะไดฟ์คอมพิวเตอร)์ 

122 กรมั (0.27 lbs) 154 กรมั (0.34 lbs) 120.4 กรมั (0.26 lbs) 

 ชนิดของแบตเตอรี ่ แบตเตอรีลิ่เธียมไอออนชนิดชารจ์ซํา้  แบตเตอรีป่ระเภท AA แบตเตอรีลิ่เธียมไอออนชนิดชารจ์ซํา้  

 ระยะเวลาการใช้งานของ 
 แบตเตอรี ่

สูงสุด 30 ช่ัวโมง  
(ความสวา่งหน้าจอระดับกลาง) 

AA Alkaline - สูงสุด 40 ช่ัวโมง  
SAFT LS14500 - สูงสุด 100 ช่ัวโมง 

(เปิดใช้งานโหมด AI)  
สูงสุด 30 ช่ัวโมง (โหมดดําน้ํา) 
สูงสุด 50 ช่ัวโมง (โหมดนาฬิกา) 

 ความจุของข้อมูลบันทึก 
 การดําน้ํา  (อัตรา 10  วนิาที)  

ประมาณ 2,000 ช่ัวโมง ประมาณ 1,000 ช่ัวโมง ประมาณ 500 ช่ัวโมง 

 รองรบัระดับความลึก 120 ม. / 394 ฟุต 260 ม. / 850 ฟุต 200 ม. / 660 ฟุต 

 การสัน่เตือน และการ 
 เตือนแบบเสยีง 

การสัน่เตือน ไม่รองรบั การสัน่เตือน และการเตือนแบบเสยีง 

 การเช่ือมต่อ Transmitter ไม่รองรบั รองรบั (เฉพาะ PERDIX AI เท่าน้ัน) รองรบั 

 จํานวน Transmitter ท่ี 
 รองรบั 

ไม่รองรบั สูงสุด 4 (เฉพาะ PERDIX AI เท่าน้ัน) สูงสุด 4 

 เทคโนโลยีการสง่ข้อมูล 
 แบบไรส้าย  
 (Shearwater Cloud) 

รองรบั รองรบั รองรบั 

 จํานวนปุ่มสัง่งาน 
2 

(ปุ่มกด สแตนเลสชนิด 316) 
2 

(ปุ่มกดแบบสมัผัส) 
4 

(ปุ่มกด สแตนเลสชนิด 316) 

 เข็มทิศ ไม่รองรบั 
รองรบั 

(3 แกน, ชดเชยการเอียง, เข็มทิศดิจิตอล) 
รองรบั 

(3 แกน, ชดเชยการเอียง, เข็มทิศดิจิตอล) 

 NDL PLANNER รองรบั รองรบั รองรบั 

 DECO PLANNER รองรบั รองรบั รองรบั 

 รองรบัการอัพเดทเฟิรม์แวร ์ รองรบั รองรบั รองรบั 

 ภาษาท่ีรองรบั 

ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรัง่เศส, ภาษาจีน 
(Simplified), ภาษาจีน (Traditional), 

ภาษาเยอรมัน, ภาษาโปรตุเกส, ภาษาเกาหลี, 
ภาษาญ่ีปุ่น, ภาษาอิตาลี และภาษาสเปน 

ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรัง่เศส, ภาษาจีน (Simplified), 
ภาษาจีน (Traditional), ภาษาเยอรมัน, ภาษาโปรตุเกส, 
ภาษาเกาหลี, ภาษาญ่ีปุ่น, ภาษาอิตาลี และภาษาสเปน 

ภาษาอังกฤษ, ภาษาฝรัง่เศส, ภาษาจีน (Simplified), 
ภาษาจีน (Traditional), ภาษาเยอรมัน, ภาษาโปรตุเกส, 
ภาษาเกาหลี, ภาษาญ่ีปุ่น, ภาษาอิตาลี และภาษาสเปน 

 สายข้อมือ 26 มม. สายซิลิโคนสดํีา & สายโพรพิลีนสดํีา สายโพรพิลีนสดํีา & สายบันจีส้ดํีา 
22 มม. สายซิลิโคนสดํีา  

(สายยาวอยู่ภายในกล่อง) 

 อุปกรณ์เสรมิ  สขีองสายข้อมือซิลิโคน สโีอเชียนบลู และสขีาว ไม่มี 
ตัวเครือ่งสเีทาและสน้ํีาเงิน 

สายซิลิโคนหลากส ี
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