
 

 

Philips
DVD Micro Music System

• แท่นสำหรับเชื่อมต่อ iPod/
iPhone/iPad

DCD2030
ผ่อนคลายไปกับเสียงดนตรีและภาพยนตร์

ดื่มด่ำกับเสียงเพลง
สัมผัสประสบการณ์ขั้นสุดยอดจากเพลงและภาพยนตร์ด้วย Philips DVD Micro System 
เพียงคุณชาร์จไฟและเล่นเพลงผ่าน iPod/iPhone/iPad หรือเพลิดเพลินไปกับแผ่น DVD, DivX, MP3-CD 
และเครื่องเล่นเพลงพกพาผ่านสาย USB Direct หรือ MP3 Link โดยการเชื่อมต่อทั้งหมดนี้กับลำโพง Bass Reflex 
ที่ให้เสียงเบสที่ดีเยี่ยม

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง เสียงเบสที่ลึกกว่า
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• กำลังขับทั้งหมด 20W RMS
เพลิดเพลินไปกับเพลงและภาพยนตร์จากแหล่งที่มาที่หลากหลาย
• เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad ของคุณ
• เล่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
ใช้งานง่าย
• ถาด CD ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์เข้าถึงได้สะดวก
• การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก



 ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่ลึก
จากระบบลำโพงขนาดกะทัดรัด 
ซึ่งแตกต่างจากระบบลำโพงทั่วไปโดยมีการเพิ่ม
ท่อเสียงเบสที่กำหนดเสียงให้เท่ากับวูฟเฟอร์เพื่
อให้การโรยตัวของเสียงความถี่ต่ำของระบบมีค
วามเหมาะสมที่สุด 
ผลลัพธ์ที่ได้คือเสียงเบสที่ควบคุมได้มากขึ้นแล
ะความผิดเพี้ยนน้อยลง 
ระบบทำงานโดยการสั่นมวลอากาศในท่อเสียงเ
บสให้สั่นสะเทือนคล้ายกับวูฟเฟอร์ทั่วไป 
ร่วมกับการตอบสนองของวูฟเฟอร์ 
ระบบจะขยายเสียงความถี่ต่ำโดยรวมเพื่อสร้างมิ
ติใหม่ของเสียงเบสที่หนักแน่น

Dolby Digital
Dolby Digital 
ช่วยให้คุณได้สัมผัสถึงระบบเสียงรอบทิศทางเปี่
ยมคุณภาพและสมจริง 
คุณจะได้สัมผัสกับคุณภาพเสียงแบบ Dolby 
Digital ที่เหมือนกันทุกครั้ง 
ไม่ว่าคุณจะรับชมด้วยวิธีใด - แผ่น DVD หรือ 
Blu-ray, ทีวีหรือข้อมูลที่ดาวน์โหลด นอกจากนี้ 
คุณยังสามารถแน่ใจได้ว่าคุณจะได้รับฟังเสียงใ
นแบบที่ผู้ผลิตตั้งใจ เนื่องจาก Dolby Digital 
ถูกนำไปใช้ในการสร้างซาวน์แทร็คให้กับภาพย
นตร์และเกม ระบบ Dolby Digital 
จึงส่งมอบคุณภาพเสียงแบบรอบทิศทางทั้งในโร
งภาพยนตร์และในบ้านคุณ

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล

Digital Sound Control 
มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ 

Jazz, Rock, Pop และ Classic 
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ 
เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ 
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือ
ก Digital Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost

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

เล่นและชาร์จ iPod/iPhone/iPad

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณขณะชาร์จ iPod/iPhone/iPad! 
อุปกรณ์เชื่อมต่อซึ่งต่อ iPod 
ของคุณเข้ากับระบบของ Philips 
ช่วยให้คุณฟังเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที่
ยอดเยี่ยมพร้อมกับชาร์จ iPod/iPhone/iPad 
ในขณะเดียวกัน 

คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไม่ต้
องกังวลว่าจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบนี้จะชาร์จอุปกรณ์พกพา 
โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมต่อ

USB Direct

เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ 
คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลใ
ห้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

ช่องเชื่อมต่อ MP3

ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 
ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น
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เสียง
• พลังขับเสียง: 2 x 10 W RMS
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล, 

Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: Dolby Digital
ลำโพง
• ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว
• ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
การเล่นเสียง
• โหมดเล่นดิสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 

ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/
ตั้งโปรแกรม

• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/RW, MP3-CD, 
แฟลชไดรฟ์ USB, WMA-CD

• โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด

• โหมดการเปลี่ยนการเล่น: 
กรอเดินหน้าและกรอถอยหลังอย่างรวดเร็ว, เมนู, 
ขึ้นและลง, เพลงถัดไปและเพลงก่อนหน้า, 
เล่นและหยุดชั่วคราว

• อื่นๆ: รองรับป้าย ID3
การเล่นวิดีโอ
• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เล่นภาพช้า, 

ซูม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เมนูดิสก์, 
กรอถอยหลังอย่างเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, OSD, 
เล่นต่อหลังจากหยุด, หยุดชั่วคราว, เล่นซ้ำ, 
ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, ข้าม, การเล่นแบบมาตรฐาน

• สื่อที่เล่นได้: วิดีโอ CD/SVCD, DVD, DVD-วิดีโอ, 
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX Ultra, 
แฟลชไดรฟ์ USB

• รหัสโซนของ DVD: 3
เล่นภาพดิจิตอล
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, 

ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, ซูม
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: โมโน FM, สเตอริโอ FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM (75 โอห์ม)
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ, 
การสแกนอัตโนมัติ, ติดตั้งง่าย (พลักแอนด์เพลย์)

การเชื่อมต่อ
• หูฟัง: 3.5 มม.
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.

• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ 
Composite (CVBS), Digital coaxial out, AUX in, 
สายสัญญาณออก, เสาอากาศ FM, 
ลำโพงซ้ายและขวา, เอาต์พุตสัญญาณภาพ 
Component

• USB: โฮสต์ USB
สะดวกสบาย
• การปลุก: ปลุกด้วย CD, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย USB, 

สัญญาณเตือน iPod
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
• ประเภทตัวโหลด: ถาด
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: บาฮาซาอินโดนีเซีย, จีน 

(แผ่นดินใหญ่), ไทย, จีน (ไต้หวัน)
• อุปกรณ์การชาร์จ: iPad, iPhone, iPod
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), สายไฟ AC, 

เสาอากาศ FM, คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว
• รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรล 34 ปุ่ม
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ และจีนไต้หวัน
ขนาด
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 200 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 118 มม.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 210 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x ลึก): 140 x 144 มม.
• ความสูงของลำโพงหลัก: 224 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 576 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 274 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 190 มม.
• น้ำหนักสุทธิ: 3.9 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 3.34 กก.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
ใช้ร่วมกับ iPod ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPod classic, iPod mini, iPod 

nano 1st Generation, iPod nano 2nd Generation, 
iPod nano 3rd Generation, iPod nano 4th 
Generation, iPod nano 5th Generation, iPod nano 
6th generation, iPod touch, iPod touch 2nd 
Generation, iPod touch 3rd generation, iPod touch 
4th generation

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

3GS, iPhone 4
สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้
• สามารถใช้งานได้กับ: iPad, iPad 2
•
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