
ับชม รับฟัง และเล่นได้ทุกรูปแ
ร
ขนาดเป็นเรื่อ
ที่คุ้มค่าที่สุดแ
้งรูปถ่ายดิจิตอ

คุณภา
• สัญญ
• การป
• 192k
• การเ

สามา
• ภาพ
• ดนต
• ภาพ

เหมาะ
• รูปท
• รูปท
บบ
งสำคัญจริงหรือ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งน้อยยิ่งดี ขอแนะนำเครื่องเล่น DVD 
ละไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป! เครื่องสามารถเล่นแผ่นดิสก์ต่างๆ ได้ทุกแบบรวมทั
ลของคุณ โดยไม่มีผลกับคุณภาพของภาพแม้แต่น้อย

พของเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม
าณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
ระมวลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
Hz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
ชื่อมต่อ RGB on Scart แบบเดี่ยวเพื่อภาพวิดีโอคุณภาพสูง

รถเล่นได้หลากชนิด
ยนตร์: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
รี: CD, CD-R/RW และ MP3-CD
: ซีดีภาพ (JPEG)

กับทุกที่ ไปได้ทุกแห่ง
รงกะทัดรัด
รงบางเฉียบ
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ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 16:9, 4:3
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 

บิต, 108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 

192kHz/24 บิต
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90 dB
• เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 70 dB
• สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): 80 dB
• ช่วงความถี่เสียงไดนามิค (1kHz): 90 dB
• ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, ิวิดีโอ 

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

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

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
• รูปแบบการบีบอัด: PCM, MP3
• อัตราบิต MP3: 32 - 256 kbps

เล่นภาพนิ่ง
• สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: Scart, ComponentVideo out 

Progressive, Composite video (CVBS) out, Analog 
audio Left/Right out, Digital coaxial out

สะดวกสบาย
• การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: เนเธอร์แลนด์, อังกฤษ, ฝรั

่งเศส, เยอรมัน

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz
• การใช้พลังงาน: 10 W
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.8 W

อุปกรณ์เสริม
• แบตเตอรี่: 2 x AA
• สาย: ไม่มี
• รีโมทคอนโทรล: 3141 017 90221
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, เยอรมัน, ดัตช์, ฝรั่งเศส
• ใบรับประกัน

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

360 x 37 x 265 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 1.98 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

415 x 82 x 352 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 2.98 กก.
•
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ใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ 
ะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชั
การใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนา
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