
่ายๆ กับการบันทึก
ง
บันทึกรายการ
รวมทั้ง DivX

บันทึก
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ลองเล
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• ดนต
โทรทัศน์ที่คุณชื่นชอบด้วยคุณภาพในระดับดิจิตอล เล่นภาพยนตร์รูปแบบต่างๆ 
 หรือฟังเพลง MP3 โดยตรงจาก USB ที่เครื่องบันทึก DVD คุณภาพเยี่ยมนี้

ได้จากหลากหลายรูปแบบด้วยคุณภาพเยี่ยม
ุตดิจิตอล i.LINK สำหรับการทำสำเนาจากกล้องวิดีโอดิจิตอลได้ดีเยี่ยม
ข้ารหัสระบบเสียง Dolby Digital 2.0 สำหรับการบันทึกเสียงคุณภาพสูง

กับการบันทึกโทรทัศน์
ODE สำหรับการตั้งโปรแกรมที่ง่ายและรวดเร็ว
ึกได้นาน 6 ชั่วโมงบนแผ่น DVD+R/RW หรือ DVD-R/RW ชนิดด้านเดียว
l Media บันทึกได้ทั้งแผ่น DVD+R/RW และแผ่น DVD-R/RW

่นได้ทุกรูปแบบ
 Direct สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB
ยนตร์: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
ด์ภาพ (JPEG) พร้อมเสียงเพลงประกอบ
รี: CD, CD-R/RW และ MP3-CD
 

Philips
เครื่องเล่น/เครื่องบันทึก 
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ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3, 16:9
• ตัวแปลงสัญญาณ D/A: 10 บิต, 54 MHz
• ตัวแปลงสัญญาณ A/D: 10 บิต, 54 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณ D/A: 24 บิต, 96 kHz
• ตัวแปลงสัญญาณ A/D: 24 บิต, 96 kHz
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 106
• เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 90 dB
• สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): 105 dB
• ช่วงความถี่เสียงไดนามิค (1kHz): 90 dB

บันทึกภาพ
• ระบบการบันทึก: NTSC, PAL
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG2
• โหมดการบันทึก: High Quality (HQ), Standard Play 

(SP), Extended Play (EP), Super Long Play (SLP)
• การเพิ่มประสิทธิภาพในการบันทึก: การแทรกตั

วแบ่งตอน, แบ่ง, ลบ, การแบ่งตอนด้วยตนเอง, 
การบันทึกด้วยปุ่มเดียว (OTR), เลือกรูป Index ได้

• การบีบอัดสัญญาณเสียง: Dolby Digital

เล่นภาพ
• สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD+RW, DVD-RW 

(โหมดวิดีโอ), DVD-R, DVD-วิดีโอ, SVCD, วิดีโอ 
CD, DVD+R

• รูปแบบการบีบอัด: MPEG2, MPEG1, Divx, MPEG4
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

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

DVD
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, DTS, MP3, 

MPEG2 Multichannel, PCM
• ความเร็วส่งข้อมูล MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง
• สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

ซีดีภาพ, CD-R/RW
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม

สื่อเก็บข้อมูล
• สื่อในการบันทึก: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

การใช้งานกับมัลติมีเดีย
• การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ 

USB
• รูปแบบการเล่น: ภาพนิ่ง JPEG, MP3

เครื่องรับวิทยุ/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• ระบบ TV: PAL
• จำนวนจูนเนอร์ TV: 1
• อินพุตสายอากาศ: สายเคเบิลโคแอกเชียล 75 โอห์ม 

(IEC75)

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Audio L/R in, CVBS 

in, i.LINK DV in (IEEE1394, 4 ขา), S-video เข้า, 
USB 1.1

• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตวิดีโอ S-Video/
CVBS, Digital coaxial out, RF antenna in / TV out, 
Analog audio Left/Right out 2x, ช่องต่อ 
Composite video (CVBS), ComponentVideo out 
Progressive

สิ่งอำนวยความสะดวก
• เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งโปรแกรม/ตั้งเวลา: 

โปรแกรมที่เล่นซ้ำทุกวัน/ทุกสัปดาห์, ตัวตั
้งเวลาด้วยตนเอง, การบันทึกด้วยปุ่มเดียว, G-Code

• สถานการณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้: 20
• ช่วงเวลาที่ตั้งโปรแกรม: 1 เดือน
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), 

มาเลย์

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 220-240 โวลต์, 50Hz
• การใช้ไฟฟ้า: 25 W (ทั่วไป)
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 3 W

อุปกรณ์เสริม
• สาย: 1 x สาย AV, สายเสาอากาศ RF
• รีโมทคอนโทรล: 37-key Zappa (3139 248 72271)
• แบตเตอรี่: 2 x AA
• คู่มือการใช้งาน
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว
• ใบรับประกัน

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

435 x 65 x 285 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

514 x 155 x 380 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 6 กก.
• น้ำหนักของเครื่อง: 4 กก.
•

เครื่องเล่น/เครื่องบันทึก DVD พร้อมดิจิตอลอินพุต i.LINK
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