
 

 

Philips
DVD Micro Music System

Bluetooth®
พรอมหัวเสียบ Lightning
DVD, DivX HDMI ARC
Bass Radiator สูงสุด 150W

DTD3190
ผอนคลายไปกับบทเพลงและภาพยนตรไดอยางยอดเย ี่ยม

ด่ืมดํ่ากับเสียงเพลง
เติมความสดใสใหกับเสียงเพลงและภาพยนตรดวย Philips DVD Micro Music System 
สามารถสตรีมเพลงไรสายผาน Bluetooth และปลดปลอยเสียงดนตรีท่ีมีรายละเอียด 
พรอมเทคโนโลยี wOOx มอบเสียงเบสอันทรงพลัง

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• ทวีตเตอร Hi-Fi Dome เพื่อเสียงที่มีความละเอียดและเปนธรรมชาติ
• เทคโนโลยีลําโพง wOOx™ ที่ใหเสียงเบสที่ทุมลึกเต ็มไปดวยพลัง
• พลังขับเสียงสูงสุด 150W RMS
เพลิดเพลินไปกับภาพยนตรและดนตรีรายการโปรด
• ชารจรวดเร็วและเลนเพลงผานชองเสียบ Lightning
• การสตรีมเพลงแบบไรสายผาน Bluetooth จากอุปกรณเลนเพลงของคุณ
• HDMI 1080p ยกระดับเปนแบบความละเอียดสูงเพื่อใหภาพคมชัดขึ้น
• เลน DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
• HDMI ARC ชวยใหเขาถึงทุกเสียงไดจากทีวี
• สนุกกับการรองเพลงคาราโอเกะที่บานไดอยางต อเนื่อง
• USB Direct สําหรับเลนเพลง MP3 ไดงาย
ใชงานงาย
• ตั้งสถานีวิทยุ FM ระบบดิจิตอลลวงหนาไดถึง 20 สถานี
• ถาด CD ที่ขับเคลื่อนดวยมอเตอรเขาถึงไดสะดวก



 USB Direct สําหรับเลนเพลง MP3 ไดงาย

ดวยคุณสมบัติการถายโอนไฟลสมบูรณแบบ 
คุณจึงเพลิดเพลินกับการฟงเพลงดิจิตอลไดมาก
ขึ้นผาน USB Direct ในตัวไดงายดาย

เลน DVD,VCD,MP3-CD,CD(RW) 
และภาพ

เครื่องเลน Philips สามารถใชงานไดกับแผน 
DVD และ CD สวนใหญที่มีในทองตลาด แผน 
DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD 
ภาพ 
ทั้งหมดที่กลาวมานี้สามารถใชไดกับเคร่ืองเลนนี้
ได ตัวยอ SVCD ยอมาจาก "Super VideoCD" 
ซ่ึง SVCD มีคุณภาพดีกวา VCD 
และใหภาพคมชัดมากกวา VCD 
เนื่องจากมีความละเอียดสูงกวา CD-RW 
เปนการเรียกช่ือแบบสั้นของไดรฟ CD 
ที่ยอมรับรูปแบบ CD ที่เขียนทับไดทั่วไป

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

HDMI ARC
HDMI ARC ชวยใหเขาถึงทุกเสียงไดจากทีวี

เทคโนโลยี wOOx™

เทคโนโลยี wOOx 
คือแนวคิดการออกแบบลําโพงที่กาวล้ําทันสมัย 
ทําใหไดเสียงเบสทุมลึกอยางนาอัศจรรยซึ่งชัดเ

จนมากกวาระบบเสียงอื่น นอกจากนี้ 
ตัวขับเสียงแบบพิเศษยังทํางานสอดคลองกับตัว
ใหเสียงเบสของ wOOx 
และปรับตัวขับเสียงหลักและทวีตเตอรใหเขากั
นไดอยางเที่ยงตรงแมนยําเพื่อความราบรื่นกลม
กลืนกันของการเปลี่ยนความถี่เสียงกลางต่ําไปยั
งความถี่เสียงสูง 
ตัวยึดคูและโครงสรางหลายชั้นซอนกันอยางสม
ดุลใหเสียงเบสที่ต่ําและแมนยําไมมีผิดเพี้ยน 
wOOx 
จะใหเสียงเบสที่ลุมลึกจากการใชมวลทั้งหมดขอ
งตูลําโพงในการขยายคลื่นเสียงเบสของดนตรีอ
ยางเต็มที่

การสตรีมแบบไรสายผาน Bluetooth

การสตรีมเพลงแบบไรสายผาน Bluetooth 
จากอุปกรณเลนเพลงของคุณ

เลนและชารจแผาน Lightning

เพลิดเพลินกับเพลงโปรดไดในขณะชารจ iPod/
iPhone/iPad ผานหัวเสียบ Lightning! 
เพียงเชื่อมตอเขากับลําโพงโดยตรงเพื่อเลนเพล
งที่เลือกในคุณภาพเสียงยอดเยี่ยม 
ทั้งยังชารจไฟอุปกรณของคุณขณะกําลังเลนได
อยางรวดเร็ว 
คุณจึงหมดกังวลเรื่องแบตเตอรี่หมด
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เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
• ระบบเสียง: Dolby Digital
• พลังขับเสียงสูงสุด (RMS): 150W
ลําโพง
• ตัวขับเสียง: ลําโพงทวีตเตอรมีวูฟเฟอรขนาด 4"
• ประเภทลําโพง: ลําโพงทวีตเตอร
• ลําโพงหลัก: 2 ทาง, ตัวใหเสียงเบสของ wOOx
การเลนวิดีโอ
• สื่อที่เลนได: DivX, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ CD/

SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• โหมดเลนแผน: เลน A-B ซ้ํา, มุมมอง, PBC, 

เลนภาพชา, ซูม, การควบคุมโดยผูปกครอง, 
เมนูดิสก, กรอถอยหลังอยางเร็ว, 
กรอเดินหนาอยางเร็ว, OSD, เลนตอหลังจากหยุด

• โซนของแผน DVD: 3
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan, 

การลดอัตราการสุมสัญญาณวิดีโอ
การเลนเสียง
• สื่อที่เลนได: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• โหมดเลนแผน: ซ้ํา/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, 

กรอเดินหนาอยางเร็ว/กรอถอยหลัง, 
คนหาแทร็คถัดไป/กอนหนา

• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/
กรอเดินหนาอยางเร็ว, เลน/หยุดช่ัวคราว, ถัดไป/
กอนหนา, โปรแกรมการเลน, เลนซ้ํา, หยุด

เลนภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

ภาพสไลดพรอมการเลน MP3
• สื่อที่เลนได: ซีดีภาพ, CD-R/RW, DVD+R/+RW
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: สเตอริโอ FM
• การจูนดวยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ผานการรับรอง
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร: Auto Store
• สถานีที่ตั้งไวลวงหนา: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• RDS: ประเภทโปรแกรม, ช่ือสถานี
การเชื่อมตอ
• HDMI 1: HDMI (Audio Return Channel)

• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite CVBS 
(yellow cinch)

• Bluetooth Profile: A2DP
• การเช่ือมตอเสียง: ชองเสียงเขาแบบอะนาล็อก 

(ซาย/ขวา)
• USB: โฮสต USB
• ไมโครโฟน: ชองเสียบไมโครโฟน
• หูฟง: 3.5 มม.
สะดวกสบาย
• การปลุก: ปลุกดวย CD, ตั้งเวลาปดเครื่อง, 

ปลุกดวยวิทยุ, ปลุกดวย USB
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: สายวิดีโอ (Y), สายไฟ AC
• คูมือผูใช: หลายภาษา
• รีโมทคอนโทรล: ผานการรับรอง
ขนาด
• น้ําหนักสุทธิ: 9.4 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 237 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 195 มม.
• ความกวางของตัวเครื่อง: 230 มม.
• ขนาดลําโพงหลัก (กวาง x ลึก): 139 x 230 มม.
• ความสูงของลําโพงหลัก: 304 มม.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ: 360 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ: 290 มม.
• ความกวางของบรรจุภัณฑ: 514 มม.
• น้ําหนักสุทธิ: 8 กก.
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
สามารถใชรวมกับ iPad ได
• สามารถใชงานไดกับ: iPad mini, iPad 

พรอมการแสดงผลแบบเรตินา
ใชรวมกับ iPhone ได
• สามารถใชงานไดกับ: iPhone 5
ใชรวมกับ iPod ได
• สามารถใชงานไดกับ: iPod nano 7th generation, 

iPod touch 5th generation
•
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