
 

 

Philips
DVD soundmachine

USB
เทป

AZ5740
สนุกกับการรับชมภาพยนตร์จาก 

DVD, ฟังเพลงและดูภาพถ่าย
คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมภาพยนตร์, ฟังเพลงและแม้แต่การดูภาพถ่ายจากอุปกรณ์ USB 
แบบพกพาบนทีวีได้ด้วย Philips DVD Soundmachine ที่รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันจึงสามารถเล่น 
DVD, MP3/WMA-CD, Picture CD, วิทยุและเทปคาสเซ็ตต์

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ
• เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
• ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
• เครื่องรับวิทยุ FM เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ
• เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ
ใช้งานง่าย
• การบันทึก CD ไปยังเทปแบบเริ่มเล่นพร้อมกัน
• การแสดงผลบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น
• รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบาย
พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• ลำโพงทุกความถี่ 10.2 ซม. (4") เพื่อเสียงทรงพลัง
• ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า



 เล่น DVD,VCD,MP3-CD,CD(RW) 
และภาพ

เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น DVD 
และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น DVD, 
(S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ 
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้ได้ 
ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" ซึ่ง SVCD 
มีคุณภาพดีกว่า VCD และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD 
เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า CD-RW 
เป็นการเรียกชื่อแบบสั้นของไดรฟ์ CD 
ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับได้ทั่วไป
USB Direct

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB 
ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ Philips 
และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips ได้โดยตรง

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ

เครื่องเล่นคาสเซ็ตต์แบบหยุดอัตโนมัติ
ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึกจากระ
บบลำโพงขนาดกะทัดรัด 
ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่มท่อเสี
ยงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่อให้การโรย
ตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีความเหมาะสมที่สุด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นและความ
ผิดเพี้ยนน้อยลง 
ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเบสให้
สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป 
ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ 
ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิติใหม่
ของเสียงเบสที่หนักแน่น
ระบบการเริ่มบันทึกพร้อมกันของ CD
การบันทึก CD ไปยังเทปแบบเริ่มเล่นพร้อมกัน
AZ5740/98

รายละเอียดเฉพาะ
การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, ซีดีภาพ, 

วิดีโอ CD/SVCD
• โหมดเล่นดิสก์: เล่น A-B ซ้ำ, กรอถอยหลังอย่างเร็ว, 

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, OSD, หยุดชั่วคราว, PBC, ซูม
การเล่นเสียง
• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: ระบบกลไก
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-

CD
• โหมดเล่นดิสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 

ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/
ตั้งโปรแกรม

• จำนวนช่องใส่เทป: 1
• โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่ม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
เสียง
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: หมุน (อะนาล็อก)
• พลังขับเสียง: 2 x 1 W RMS
ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
• ฝาครอบลำโพง: โลหะ
การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: เทป
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: 

การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน
การเชื่อมต่อ
• เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ: ช่องเสียง/วิดีโอ 3.5 มม., หูฟัง 

(3.5 มม.)
• USB: โฮสต์ USB
สะดวกสบาย
• ตัวเลขบนหน้าจอ: 7
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
อุปกรณ์เสริม
• รีโมทคอนโทรล
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, 

สายไฟ
• อื่นๆ: คู่มือผู้ใช้
• รับประกัน: ใบรับประกัน
ขนาด
• น้ำหนักสุทธิ: 4.13 กก.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 196 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 275 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 453 มม.
• น้ำหนัก: 3.2 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 243 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 172 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 401 มม.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100 - 240V AC, 50/60Hz
•
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