
 

 

Philips
เครื่องเล่น CD

• DVD
• 4W

AZ5741
เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ 

เพลงและภาพถ่าย
คุณสามารถเพลิดเพลินกับการรับชมภาพยนตร์, ฟังเพลงและแม้แต่การดูภาพถ่ายจากอุปกรณ์ USB 
แบบพกพาบนทีวีได้ด้วยเครื่อง Philips DVD Soundmachine AZ5741 
ที่รวมทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันจึงสามารถเล่น DVD, MP3/WMA-CD, Picture CD และวิทยุ

ทุกสิ่งที่คุณต้องการ
• เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
• ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
• เครื่องรับวิทยุ FM เพื่อความเพลิดเพลินในการฟังวิทยุ
ใช้งานง่าย
• รีโมทคอนโทรลจับถนัดมือให้คุณควบคุมได้สะดวกสบาย
• การแสดงผลบนหน้าจอเพื่อเลือกตัวเลือกได้ง่ายยิ่งขึ้น
พลังเสียงเต็มอิ่ม ชัดใส
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน



 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
Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสี
ยงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแป
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
AZ5741/98

ไฮไลต์

* ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล
เลือกแรงดันไฟฟ้าได้ 50/60Hz AC
•

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

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

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

CD
• เพลงที่ตั้งโปรแกรมได้: 20
• โหมดเล่นแผ่น: กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง, 

ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, การเล่นซ้ำ, 
การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง

• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/

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

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
เสียง
• กำลังขับ (RMS): 4W
• เส้นผ่านศูนย์กลางของลำโพง: 4"
• ระบบเสียง: สเตอริโอ
• การควบคุมระดับเสียง: หมุน

ลำโพง
• ลำโพงภายในตัว: 2
• การตกแต่ง: โลหะ
• ประเภทลำโพง: ลำโพง
การเชื่อมต่อ
• เอาต์พุต AV: แจ็คหูฟัง 3.5 มม. ภายนอก 1 อัน
• หูฟัง: 3.5 มม.
• USB: โฮสต์ USB
สะดวกสบาย
• ตัวเลขบนหน้าจอ: 7
• ประเภทจอภาพ: LCD
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, สายไฟ AC, 

สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน
ขนาด
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 401 x 243 x 

172 มม.
• ขนาดบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x ลึก x สูง): 453 x 196 x 275 

มม.
• น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 3.1 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 3.9 กก.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟหลัก: 220 - 240V และ 110 - 127V, 
วันที่ออก 2013-05-13
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