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   ช่ือสินค้า PEREGRINE PERDIX 2 TERIC 

  รูปสินค้า 

 

     

  แนะน าส าหรบั นักด าน า้ทัว่ไป (Air และ Nitrox) นักด าน า้ความต้องการสูง นักด าน า้ความต้องการสูง 

  ฟังก์ชนัส าคญั 
จอแสดงผลความละเอียดสูง, คุ้มค่า, โหมดด าน ้าที่ใช้งานง่าย 

มาพร้อมกับการแจ้งเตือนแบบสัน่ 
ไดฟ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง พร้อมชุดฟังก์ชันข้ันสูง การวัดแรงดันในถัง

อากาศ และแบตเตอร่ีที่ผูใ้ช้เปล่ียนเองได้ 

ไดฟ์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง ขนาดนาฬิกาข้อมือ พร้อมหน้าจอ AMOLED  

สีเต็ม การวัดแรงดันในถังอากาศ และชุดฟังก์ชันข้ันสูง 

  โหมดด าน ้า 

Air 

Nitrox (สูงสุด 40%) 

3 Gas Nitrox (สูงสุด 100% O2) 

Gauge  

Air / Nitrox / 3 GasNx 

OC Tec (รองรบั Trimix) 

CC/BO (PPO2 คงที่) 
Gauge  

OC Rec (Air / Nitrox / 3 GasNx) 
OC Rec 

OC Tec (รองรบั Trimix) 

CC/BO (PPO2 คงที่) 
Freediving 

Gauge  

  จ านวนก๊าซที่รองรบั 3 OC 5 OC/CC 5 OC/CC 

  อัลกอริทึม ZHL16-C  
VPM ที่เลือกได้ / DCIEM ที่เลือกได ้

ZHL16-C  
VPM ที่เลือกได้ / DCIEM ที่เลือกได ้ ZHL16-C 

  อัตราส่วนหน้าจอ 320 x 240 320 x 240 400 x 400 

  ประเภทจอแสดงผล LCD พร้อม LED backlight LCD พร้อม LED backlight AMOLED สีเต็ม 

  ขนาดหนา้จอแสดงผล 5.59 ซม. / 2.2 นิ้ว 5.59 ซม. / 2.2 นิ้ว 3.53 ซม. / 1.39 นิ้ว 

  อัตราส่วนไดฟ์คอมพิวเตอร์ 
   (กว้างxสูงxลึก) 

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

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

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

  น ้าหนัก 

   (เฉพาะไดฟ์คอมพิวเตอร์) 
122 กรมั (4.32 ออนซ์) 190 กรมั (4.32 ออนซ์) 120 กรมั (4.16 ออนซ์) 

  ชนิดของแบตเตอร่ี แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนชนิดชาร์จซ ้า แบตเตอร่ีประเภท AA แบตเตอร่ีลิเธียมไอออนชนิดชาร์จซ ้า 

  ระยะเวลาการใช้งานของแบตเตอร่ี 
สูงสุด 30 ชัว่โมง 

(ความสว่างหน้าจอระดับกลาง) 

Lithium1.5V - สูงสุด 60 ชั่วโมง 
AA Alkaline - สูงสุด 40 ชั่วโมง 

SAFT LS14500 - สูงสุด 100 ชั่วโมง 

(เปิดใช้งานโหมด AI) 

สูงสุด 30 ชัว่โมง (โหมดด าน ้า) 
สูงสุด 50 ชัว่โมง (โหมดนาฬิกา) 

  ความจุของข้อมูลบันทึก การด าน ้า 

    (อัตรา 10 วินาที) 
ประมาณ 2,000 ชัว่โมง ประมาณ 1,000 ชัว่โมง ประมาณ 500 ชัว่โมง 

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

  การสัน่เตือน 
   และการเตือนแบบเสียง 

การสัน่เตือนเท่านัน้ การสัน่เตือนเท่านัน้ 
การสัน่เตือน 

และการเตือนแบบเสียง 

  AIR INTEGRATION ไม่รองรบั รองรบั รองรบั 

  จ านวน Transmitter ไม่รองรบั สูงสุด 4 สูงสุด 4 

  เทคโนโลยี 
    BLUETOOTH® ไร้สาย 

รองรบั รองรบั รองรบั 

  จ านวนปุ่มสัง่งาน 2 
(ปุ่มกด สแตนเลสชนิด 316) 

2 
(ปุ่มกดแบบสมัผสั) 

4 
(ปุ่มกด สแตนเลสชนิด 316) 

  เข็มทิศ ไม่รองรบั 
รองรบั 

(3 แกน, ชดเชยการเอียง, เข็มทิศดจิิตอล) 

รองรบั 

(3 แกน, ชดเชยการเอียง, เข็มทิศดจิิตอล) 

  NDL PLANNER รองรบั รองรบั รองรบั 

  DECO PLANNER รองรบั รองรบั รองรบั 

การอัปเดต 
เฟิร์มแวร์ 

รองรบั รองรบั รองรบั 

  ภาษาที่รองรบั 
อังกฤษ, ฝรัง่เศส, เยอรมนั, โปรตุเกส, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อิตาลี, สเปน, 

จีน (ตัวย่อ), จีน (ตัวเต็ม) 
อังกฤษ, ฝรัง่เศส, เยอรมนั, โปรตุเกส, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อิตาลี, สเปน, 

จีน (ตัวย่อ), จีน (ตัวเต็ม) 
อังกฤษ, ฝรัง่เศส, เยอรมนั, โปรตุเกส, เกาหลี, ญี่ปุ่น, อิตาลี, สเปน, จนี 

(ตัวย่อ), จีน (ตัวเต็ม), โปแลนด์, รสัเซีย 

  สายข้อมือ 26 มม. สายซิลิโคนสีด า และสายโพรพิลีนสีด า สายโพรพิลีนสีด า และสายบันจี้สีด า 
22 มม. สายซิลิโคนสีด า 
(สายยาวอยู่ภายในกล่อง) 

  อุปกรณ์เสริม 
สีสายข้อมือมี  

สีน ้าเงินและสีขาว 
ไม่มี สายซิลิโคนหลากสี 

  
แก้ไข 01-06-2022 
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