
 

 

Philips Harmony
เคร่ืองเลน DVD ระบบ Hi-
Fi

แทนสําหรับเช่ือมตอ iPod/iPhone/
iPad
HDMI 1080p

DCD7010
เพลิดเพลินไปกับเพลงและภาพยนตรในคุณภาพเสียงระดับ Hi-Fi
ดื่มด่ํากับเสียงเพลง
สัมผัสเสียงท่ีมีรายละเอียดครบถวนและมีความเปนธรรมชาติจากชุดเคร่ืองเลนท่ีผลิตจากอะลูม ิเนียมสุดหรูหราน้ี 
เคร่ืองเลนชุดน้ีมาพรอมกับลําโพงทวีตเตอรแบบ Hi-Fi Dome ฟงเพลงจากแผนซีดี หรือเลนไปพรอมๆ กับชารจ 
iPod/iPhone/iPad ของคุณ รับชม DVD ดวยระบบอัปสเกลล่ิง 1080p HDMI 
เพ่ือสัมผัสประสบการณในการชมภาพยนตรอยางเต ็มอ่ิม

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• ทวีตเตอร Hi-Fi Dome เพื่อเสียงที่มีความละเอียดและเปนธรรมชาติ
• ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม
• ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสเพื่อการตั้งค าเสียงสูงและต่ําไดงาย
• ตัวเสียบลําโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับสงสัญญาณไดดีที่สุด
• กําลังขับทั้งหมด 100W RMS
เพลิดเพลินไปกับเพลงและภาพยนตรจากแหลงที่มาที่หลากหลาย
• เลนและชารจ iPod/iPhone/iPad ของคุณ
• เลน DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตรไดอยางเต็มอารมณ
• HDMI 1080p ยกระดับเปนแบบความละเอียดสูงเพื่อใหภาพคมชัดขึ้น
• USB Direct เพื่อการเลนเพลงและภาพ
• ชองเชื่อมตอ MP3 สําหรับเคร่ืองเลนเพลงแบบพกพา
การตกแตงชั้นยอดดวยวัสดุชั้นเยี่ยม
• โครงเคร่ืองอะลูมิเนียมที่สวยงามและรูสึกไดถึงคุณภาพ



 ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสเปนคุณส
มบัติสําหรับปรับเสียงที่ใชในการควบคุมระดับเ
สียงความถี่สูงและความถี่ต่ําของระบบเสียงของ
คุณตามลําดับ 
ระบบควบคุมเสียงแหลมจะควบคุมการขยายสัญ
ญาณเสียงสูงของดนตรี 
และระบบควบคุมเสียงเบสจะควบคุมการขยายร
ะดับสัญญาณเสียงต่ําของดนตรี 
และดวยการใชปุมลูกศรขึ้นลง 
ผูฟงสามารถเพิ่มหรือลดระดับของเสียงแหลมหรื
อเสียงเบส 
หรือปรับใหเสียงแหลมหรือเสียงเบสใหอยูระดับ
ปกติเพื่อเลนเพลงในลักษณะที่เหมือนกับเสียงต 
นฉบับที่อัด 
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบสจึงชวยให
คุณสามารถฟงดนตรีในแบบที่คุณช่ืนชอบได

ระบบขยายเสียง Class D
ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D 
ที่นําสัญญาณอะนาล็อกมาแปลงเปนสัญญาณดิ
จิตอลแลวขยายสัญญาณที่แปลงดวยระบบดิจิต
อล 
จากนั้นแยกสัญญาณออกจากคลื่นพาหะดวยตัว
กรองสัญญาณกอนที่จะสงออกเปนสัญญาณขั้น
สุดทาย 
ซ่ึงสัญญาณดิจิตอลที่ไดรับการขยายนี้จะใหเส ีย
งแบบดิจิตอล ซ่ึงมีคุณภาพเสียงที่ดีขึ้น 
นอกจากนี้ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class D 
ยังมีประสิทธิภาพมากกวา 90% 
เมื่อเทียบกับระบบการขยายเสียง AB 
ประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นดังกลาวเปนผลทําใหเคร่ื
องขยายเสียงนี้มีประสิทธิภาพสูง ในขนาดเล็กลง 
จึงใชพื้นที่ในการจัดวางเพียงเล็กนอย

HDMI 1080p

HDMI 1080p 
ที่มีการลดอัตราการสุมสัญญาณวิดีโอจะใหภาพ
ที่คมชัดไรที่ติ 
สามารถแสดงภาพยนตรความละเอียดมาตรฐาน
ใหเปนความละเอียดสูงได 
ทําใหเห็นรายละเอียดไดมากขึ้นและทําใหภาพ
สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเปน "p" 
ใน "1080p') 
จะลดเสนที่มักปรากฏบนหนาจอโทรทัศน 
และใหภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI 
มีการเชื่อมตอสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามาร
ถนําสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอล
พรอมกับสัญญาณเสียงหลายชองชนิดดิจิตอลไ
ดโดยไมใชขั้นตอนการแปลงสัญญาณเปนอะน
าล็อก 
จึงใหภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญ
าณรบกวนใดๆ

เลนและชารจ iPod/iPhone/iPad

เพลิดเพลินไปกับเพลงโปรด MP3 
ของคุณขณะชารจ iPod/iPhone/iPad! 
อุปกรณเชื่อมตอซึ่งตอ iPod 
ของคุณเขากับระบบของ Philips 
ชวยใหคุณฟงเพลงที่คุณชื่นชอบในระบบเสียงที 

ยอดเยี่ยมพรอมกับชารจ iPod/iPhone/iPad 
ในขณะเดียวกัน 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับเสียงเพลงโดยไมต
องกังวลวาจะสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ 
ระบบนี้จะชารจอุปกรณพกพา 
โดยอัตโนมัติในขณะที่เชื่อมตอ

Dolby Digital

จากการที่ Dolby Digital 
ซ่ึงเปนมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลช้ัน
นําของโลก 
ไดใชวิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเชนเดียว
กับการทํางานของหูของคนเรา 
เสียงรอบทิศทางที่ไดจึงมีความสมจริงดวยคุณภา
พที่ดีเยี่ยม

ตัวเสียบลําโพงแบบ Gold-plated

ตัวเสียบลําโพงแบบ Gold-plated 
ชวยใหแนใจไดถึงการรับสงสัญญาณเสียงที่ดีขึ้
น เมื่อเทียบกับการเช่ือมตอแบบ Click-fit 
ในแบบเดิม นอกจากนี้ 
ยังลดการสูญเสียสัญญาณทางไฟฟาจากแอมพลิ
ฟายเออรไปยังตัวลําโพง 
สงผลใหไดสัญญาณเสียงที่ใกลเคียงกับความเป ็
นจริง
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ไฮไลต
เคร่ืองเลน DVD ระบบ Hi-Fi
แทนสําหรับเช่ือมตอ iPod/iPhone/iPad HDMI 1080p
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เสียง
• กําลังขับ (RMS): 2 x 50W
• ระบบเสียง: Dolby Digital
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", 
ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, ความดัง

ลําโพง
• ประเภทลําโพง: ลําโพงทวีตเตอร
• ลําโพงหลัก: วูฟเฟอรขนาด 5 นิ้ว, 2 ทาง, 

ระบบลําโพงแบบสะทอนเสียงเบส, 
ถอดฝาครอบลําโพงได

• การเพิ่มประสิทธิภาพลําโพง: ตัวเสียบลําโพงแบบ 
Gold-plate

การเลนเสียง
• โหมดเลนดิสก: กรอเดินหนา/ถอยหลังอยางรวดเร็ว, 

คนหาแทร็คกอนหนา/ถัดไป, เลนซ้ํา/สุม/
ตั้งโปรแกรม

• โหมดการเปลี่ยนการเลน: เลนและหยุดช่ัวคราว, 
กรอเดินหนาและกรอถอยหลังอยางรวดเร็ว, เมนู, 
ขึ้นและลง, เพลงถัดไปและเพลงกอนหนา

• โหมดการเลน USB Direct: เลน/หยุดช่ัวคราว, 
กรอถอยหลัง/กรอเดินหนาอยางเร็ว, ถัดไป/กอนหนา, 
เลนซ้ํา, สุม, หยุด

• สื่อที่เลนได: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, 
แฟลชไดรฟ USB

• อื่นๆ: รองรับปาย ID3
การเลนวิดีโอ
• สื่อที่เลนได: DVD, DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DivX Ultra, วิดีโอ CD/SVCD, 
แฟลชไดรฟ USB

• โหมดเลนแผน: การเลนแบบมาตรฐาน, คนหาถัดไป/
กลับดาน, กรอถอยหลังอยางเร็ว, 
กรอเดินหนาอยางเร็ว, หยุดช่ัวคราว, ขาม, 
เลนตอหลังจากหยุด, เลน A-B ซ้ํา, เลนซ้ํา, มุมมอง, 
เลนภาพชา, ซูม, การควบคุมโดยผูปกครอง, 
เมนูดิสก, OSD

• รหัสโซนของ DVD: 3
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan
ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

การลดอัตราการสุมสัญญาณวิดีโอ, ความละเอียดสูง 
(720p, 1080i, 1080p)

เลนภาพดิจิตอล
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง, 

หมุน, ภาพสไลดพรอมการเลน MP3, ซูม
• สื่อที่เลนได: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, แฟลชไดรฟ USB
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• สถานีที่ตั้งไวลวงหนา: 20
• RDS: ช่ือสถานี, ประเภทโปรแกรม, Radio Text, 

RDS clock set
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM (75 โอหม)
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร: ติดตั้งงาย 

(พลักแอนดเพลย), 

การจูนดวยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ, 
การสแกนอัตโนมัติ

• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: โมโน FM, สเตอริโอ FM
การเชื่อมตอ
• การเช่ือมตอดานหนา/ดานขาง: USB 2.0
• ชองเช่ือมตอ MP3: ชองตอสัญญาณเขา ขนาด 3.5 

มม.
• หูฟง: 3.5 มม.
• การเช่ือมตอดานหลัง: เอาตพุต HDMI, 

เอาตพุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital 
coaxial out, AUX in, สายสัญญาณออก, เสาอากาศ 
FM, ลําโพงซายและขวา

สะดวกสบาย
• การปลุก: ปลุกดวย CD, ปลุกดวยวิทยุ, ปลุกดวย USB, 

สัญญาณเตือน iPod
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อังกฤษ, จีน (ไตหวัน), จีน 

(แผนดินใหญ), ไทย
• EasyLink (HDMI-CEC): เลนดวยปุมเดียว, 

สแตนดบายดวยปุมเดียว, 
การควบคุมระดับเสียงของระบบ

อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายวิดีโอ (Y), สายไฟ AC, 

เสาอากาศ FM, สายชองตอสัญญาณเขา ขนาด 3.5 
มม., ใบรับประกัน

• รีโมทคอนโทรล: รีโมทคอนโทรลชนิด 44 ปุม 
พรอมแบตเตอรี่ AAA 2 กอน

• คูมือผูใช: อังกฤษ และจีนไตหวัน
ขนาด
• ความกวางของตัวเครื่อง: 250 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 92 มม.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 285 มม.
• ขนาดลําโพงหลัก (กวาง x ลึก): 174 x 240 มม.
• ความสูงของลําโพงหลัก: 260 มม.
• ความกวางของบรรจุภัณฑ: 425 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ: 441 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ: 310 มม.
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: 110-127V / 220-240V, ~50-60Hz
สามารถใชรวมกับ iPad ได
• สามารถใชงานไดกับ: iPad
ใชรวมกับ iPhone ได
• สามารถใชงานไดกับ: iPhone, iPhone 3G, iPhone 

3GS, iPhone 4
ใชรวมกับ iPod ได
• สามารถใชงานไดกับ: 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

•
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รายละเอียดเฉพาะ
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