
 

 

ฟิลิปส์
CD Soundmachine พร้อม 
Dynamic Bass Boost

• VCD

AZ5140
เครื่องเล่น VCD / MP3-CD

ด้วย AZ5140 คุณสามารถเล่น VCD ภาพยนตร์เรื่องโปรด, MP3-CD, เทปคาสเซ็ตต์ 
หรือเพลิดเพลินกับการฟังสถานีวิทยุที่คุณชื่นชอบผ่านลำโพงสเตอริโอที่ทรงพลังสองตัว

เครื่องเล่น VCD และ CD ที่มีคุณสมบัติครบเครื่อง
• เล่น VCD2.0 ได้
• เครื่องเล่น MP3-CD หมายถึง MP3 ที่เล่นได้เช่นเดียวกันแผ่น Audio CD
• เครื่องรับวิทยุ FM/MW สเตอริโอ
• เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์สเตอริโอแบบหยุดอัตโนมัติ

พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• ลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง หนักแน่น
• ลำโพงให้เสียงทุกความถี่ขนาด 3 นิ้ว

ใช้งานง่าย
• การแสดงผลบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น
• ตัวอย่างข้อมูล 9 เฟรมเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น
• Super Error Correction สำหรับการเล่น VCD ที่ไม่บิดเบือน
• ใช้กับระบบ PAL/NTSC ได้
• รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือ



 เล่น VCD2.0 ได้
เล่น VCD2.0 ได้

เครื่องเล่น MP3-CD
MP3 คือคำย่อของ "MPEG 1 Audio layer-3" โดย MP3 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดข้อมูลแบบใหม่ที่สามารถลดข
นาดของไฟล์ดนตรีดิจิตอลขนาดใหญ่ให้เล็กลงกว่าเดิ
มได้ถึง 10 เท่าโดยไม่ทำให้คุณภาพของเสียงเสียไป 
MP3 
กลายเป็นรูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐานที่ใช้บนอินเ
ตอร์เน็ตเพื่อการส่งไฟล์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสี
ยงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแป
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระ
บบลำโพงขนาดกะทัดรัด 
ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสี
ยงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรย
ตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความ
ผิดเพี้ยนน้อยลง 
ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้
สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป 
ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ 
ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่
ของเสียงเบสที่หนักแน่น
AZ5140/98

ไฮไลต์
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 3.65 กก.
•

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: ิวิดีโอ CD/SVCD
• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, กรอถอยหลังอย่างเร็ว, 

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, Introscan, OSD, 
หยุดชั่วคราว, PBC, เล่นภาพช้า, ซูม

การเล่นเสียง
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20
• โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง, 

ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, 
การเล่นแบบสุ่ม

• จำนวนช่องใส่เทป: 1
• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: กลไก

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, MW
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 2X1W
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 3"
• การควบคุมระดับเสียง: หมุน

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2
• การตกแต่ง: โลหะ

การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: เทป
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: 

การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: วิดีโอ (แจ็ค 3.5 มม.) 1x
• เอาต์พุตระบบเสียง: สัญญาณเสียงสเตอริโอ (แจ็ค 

3.5 มม.) 1x

สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: LCD
• ตัวเลขบนหน้าจอ: 3

กำลังไฟ
• ประเภทแบตเตอรี่: LR14
• แรงดันแบตเตอรี่: 1.5 โวลต์
• แหล่งจ่ายไฟหลัก
• จำนวนแบตเตอรี่: 6

อุปกรณ์เสริม
• รีโมทคอนโทรล: 33 ปุ่ม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายสัญญาณเสียง/

วิดีโอ, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน

ขนาด
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

410 x 200 x 308 มม.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

361 x 159 x 257 มม.
• น้ำหนัก: 2.85 กก.
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