
่ายๆ กับการบันทึก
ง
เครื่องบันทึก 

สุดยอ
• Sma
• สัญญ

เล่นแ
• Dua
• เล่น 
• เล่น 

บันทึก
• G-C
• อินพ
• อินเต
DVD ขนาดกะทัดรัด พร้อม Dual media, DivX และ i.Link

ดคุณภาพเสียงและวิดีโอ
rtAlgo ให้การบันทึกและรองรับการใช้งานได้อย่างมีคุณภาพ

าณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

ละบันทึกตามที่คุณต้องการ
l Media บันทึกได้ทั้งแผ่น DVD+R/RW และแผ่น DVD-R/RW
CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
MP3, JPEG, DivX

และเล่นได้ง่ายดาย
ODE สำหรับการตั้งโปรแกรมที่ง่ายและรวดเร็ว
ุตดิจิตอล i.LINK สำหรับการทำสำเนาจากกล้องวิดีโอดิจิตอลได้ดีเยี่ยม
อร์เฟซผู้ใช้แบบกราฟิกที่ใช้งานง่าย
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 10 

บิต, 54 MHz
• ตัวแปลงสัญญาณ A/D: 10 บิต, 27 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 29 

บิต, 192 kHz
• ตัวแปลงสัญญาณ A/D: 24 บิต, 96 kHz

การบันทึกวิดีโอ
• ระบบการบันทึก: NTSC, PAL
• โหมดการบันทึก: High Quality (HQ), Standard Play 

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

การแบ่งตอนด้วยตนเอง, เลือกรูป Index ได้, ตั
วแบ่งตอนอัตโนมัติ

• การบีบอัดสัญญาณเสียง: Dolby Digital
• สื่อในการบันทึก: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, 

DVD-R/-RW, ิวิดีโอ CD/SVCD, DVD+R DL
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, 

DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

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

DVD+R DL, CD-R/RW, Audio CD
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

Multichannel, AAC

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

DVD+R DL, CD-R/RW
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, 

ภาพสไลด์, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• ระบบ TV: PAL B/G, SECAM L/L', PAL I, SECAM 

D/K, PAL D/K, SECAM B/G

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

เข้า, i.LINK DV in (IEEE1394, 4 ขา)
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: Digital coaxial out, RF 

antenna in / TV out, ช่องต่อ Composite video 
(CVBS), เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite 
(CVBS), S-Video out, Analog audio Left/Right in 
2x, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component

สะดวกสบาย
• เพิ่มประสิทธิภาพการตั้งโปรแกรม/ตั้งเวลา: 

โปรแกรมซ้ำประจำวัน/สัปดาห์, ตัวตั
้งเวลาด้วยตนเอง, การบันทึกด้วยปุ่มเดียว, G-Code

• สถานการณ์ที่ตั้งโปรแกรมได้: 20

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 3 W
• การใช้พลังงาน: 27 W (ทั่วไป) W

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, 

แบตเตอรี่ AAA x 2, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, 
ใบรับประกัน, สายเสาอากาศ RF, สายสั
ญญาณเสียง/วิดีโอ

• รีโมทคอนโทรล 12NC: 3139 248 72281

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

360 x 43 x 322 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

498 x 124 x 413 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 3 กก.
•
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