
 

 

Philips
Classic DVD micro system

• อุปกรณ์เชื่อมต่อสำหรับ iPod/
iPhone

• 20W

DCD132
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

ผ่อนคลายไปกับเสียงดนตรีและภาพยนตร์
เชื่อมต่อ iPhone/ iPod ของคุณแล้วรับฟังเสียงที่คุณชื่นชอบ 
ระบบที่รวมทุกอย่างไว้ในเครื่องเดียวสามารถเล่น DVD, เพลงจาก USB และวิทยุ FM 
ให้อิสระในการเลือกใช้งาน การออกแบบให้มีรูปทรงกะทัดรัดทำให้จัดวางได้ง่ายภายในบ้านคุณ

เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
• เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• 2x10W RMS / 600W PMPO
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

เพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากสื่อที่หลากหลาย
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณได้พร้อมกัน
• ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง MP3/WMA
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• จูน FM ด้วยระบบดิจิตอลและตั้งสถานีได้



 Dolby Digital

จากการที่ Dolby Digital 
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้น
นำของโลก 
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของคนเรา 
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภา
พที่ดีเยี่ยม

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 

ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 
ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone ของคุณ

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone! 
อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod 
ของคุณเข้ากับระบบเชื่อมต่อความบันเทิงช่วยใ
ห้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่ยอดเ
ยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone 
ในขณะเดียวกัน 

คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้
องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบเชื่อมต่อความบันเทิงจะชาร์จอุปกรณ์พก
พา โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

เล่น DVD, DivX และ MP3-CD
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น 
DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น 
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) 
และซีดีภาพ 
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้
ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" 
ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD 
และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD 
เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการรองรับ 
DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® 
ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิด
เพลิน รูปแบบสื่อ DivX® 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ 
มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW 
และแผ่น DVD แบบบันทึกได้

USB Direct

ในโหมด USB Direct เพียงเสียบอุปกรณ์ USB 
ของคุณเข้ากับช่องเสียบ USB บนอุปกรณ์ 
Philips และเล่นเพลงดิจิตอลจากอุปกรณ์ Philips 
ได้โดยตรง
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การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD+RW, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ 

CD/SVCD, DivX
• โหมดเล่นแผ่น: มุมมอง, เล่นภาพช้า, ซูม, เล่น A-B 

ซ้ำ, PBC, การควบคุมโดยผู้ปกครอง
• โซนของแผ่น DVD: 3
• เล่นโดยใช้ USB Direct: JPEG

การเล่นเสียง
• โหมดเล่นเพลงสำหรับแท่นวาง: การชาร์จ iPod, 

การชาร์จ iPod, 
กรอเดินหน้าอย่างเร็วและกรอถอยหลัง, 
เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
เล่นและหยุดชั่วคราว

• สื่อที่เล่นได้: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-
CD

• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น

• โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/
ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม

• ประเภทตัวโหลด: ถาด

เสียง
• พลังขับเสียง: 600W PMPO
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 

โหมด, Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: Dolby Digital
• กำลังขับ (RMS): 20W

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, 

วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 10
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite CVBS 

(yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden), Component 

Y Pb Pr (cinch)
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาอากาศ FM
• หูฟัง: 3.5 มม.
• การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.

สะดวกสบาย
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: FTD
• ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), ไทย

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), เสาอากาศ FM/

MW, คู่มือรับประกัน, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, 
สายช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

• รีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), ไทย

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

ใช้ร่วมกับ iPhone ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4

ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod, iPod 1G, iPod 5th 

Generation, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod 
nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, 
iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th 
Generation, iPod nano 5th Generation, iPod touch, 
iPod touch 2nd Gen 8/16/32GB, iPod touch 2nd 
Generation, iPod พร้อมจอสี, iPod nano 6th 
generation

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

152 x 170 x 210 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

152 x 170 x 210 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

535 x 265 x 252 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 3.52 กก.
•
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* ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล

http://www.philips.com

