
 

 

Philips
เคร่ืองเลน DVD

DVP3350K
สนุกไดเต็มที่ - จาก DVD หรือ USB

พรอม USB 2.0 Link ความเร็วสูง
เคร่ืองเลน DVD ในฝนท่ียอดเย่ียม 
ใหภาพดุจมีชีวิตจริงไมผิดเพ้ียนและเลนกับแผนดิสกไดแทบทุกชนิด! 
สัมผัสประสบการณใหมไปกับภาพและเสียงดวยเคร ื่องเลน DVD ของ Philips

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณไดในทุกที 
• สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
• ปรับภาพเต็มจอเพื่อการรับชมเพื่อใหไดภาพที่ดีที่สุดอยูเสมอ
ใชงานงาย
• สราง MP3 จากแผน CD ไปที่ USB sticks ไดทันทีดวยการกดปุ มเดียว
เชื่อมตอและเพลิดเพลินไดจากหลายแหลง
• USB 2.0 Link ความเร็วสูงเลนไฟลเพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ USB
• การคัดลอกสื่อจะถายโอนภาพและเพลงไปยังแฟลชไดรฟ USB
สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม
• ระบบใหคะแนนการรองคาราโอเกะสําหรับการประกวดรองเพลงกันอยางสนุกสนานที่บาน
เลนภาพยนตรและเพลงทั้งหมดที่คุณมี
• เลน DivX, MP3, WMA และภาพถาย JPEG จากกลองดิจิตอล
• เลน CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• รับรองดวย DivX สําหรับการเลนไฟลวิดีโอ DivX มาตรฐาน



 สามารถเลนไดหลากชนิด
เลนสื่อไดทุกรูปแบบที่คุณตองการ ไมจะเปน 
DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG 
สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเลนสื่อไดอย
างยอดเยี่ยม 
และความหรูหราในการรวมรับชมสื่อบนจอโทร
ทัศนหรือระบบโฮมเธียเตอรในบรรยากาศสบาย
ๆ แบบหองนั่งเลน

ระบบใหคะแนนการรองคาราโอเกะ
เพิ่มความสนุกสนาน 
ใหกับการรองเพลงคาราโอเกะดวยระบบใหคะ
แนนการรองคาราโอเกะ 
ใหการรองเพลงของคุณไดรับการตัดสินเพื่อพัฒ
นาความสามารถหรือเพื่อการแขงขันกับคนใกล
ชิด 
ระบบใหคะแนนการรองคาราโอเกะจัดอันดับกา
รรองเพลงของคุณโดยอัตโนมัติและแสดงภาพที่
เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ 
สนุกสนานไดไมสิ้นสุด

Progressive Scan
Progressive Scan 
จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเปน 
2 เทา เปนผลใหภาพที่ไดมีความคมชัดกวา 

ซ่ึงตางจากการ 
สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเสนคี่ไปที่จ
อกอน ตามดวยสัญญาณภาพเสนคู 
ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน
คราวเดียว 
ภาพที่ไดจะมีความสมบูรณในทันทีดวยรายละเอี
ยดสูงสุด 
และดวยความเร็วในการสรางภาพดังกลาว 
ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกวาเดิมโด
ยไมเห็นโครงสรางของเสนบนจอ

สราง MP3 ดวยปุมเดียว
แปลงขอมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเปนไฟล MP3 
ในผลิตภัณฑ Philips ของคุณ 
แลวจัดเก็บไวในไดรฟพกพาหรือในเคร่ืองเลนส ื่
อบันเทิงแบบพกพาผานทางสาย USB โดยตรง 
สนุกไปกับการสรางไฟล MP3 
ที่แสนสะดวกสบายไดเองที่บาน 
โดยไมตองใชคอมพิวเตอร 
และดําเนินการไดแมเลน CD อยู

USB 2.0 Link ความเร็วสูง
Universal Serial Bus หรือ USB 
คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใชเช่ือมตออยางงายด
ายกับคอมพิวเตอร อุปกรณพวง 

อุปกรณตอพวงตางๆ 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน อุปกรณ 
Hi-Speed USB มีอัตราการถายโอนขอมูลถึง 480 
Mbps ซ่ึงมากกวาอุปกรณ USB ดั้งเดิมซ่ึงมีอัตรา 
12 Mbps คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ USB 
แลวเลือกภาพยนต เพลงหรือภาพ 
แลวเลนไดดวยชองเชื่อมตอ Hi-Speed USB 2.0

คัดลอกสื่อ
รวมแบงปนภาพและเสียงกับครอบครัวและเพื่อ
นๆ ที่บานของคุณ – และที่ใดก็ตาม 
เพียงคุณคัดลอกไฟลไปยังธัมบไดรฟ USB 
เทานั้นคุณก็สามารถนําภาพและเพลงที่ช่ืนชอบ
ติดตัวไปกับคุณไดทุกที่

ปรับภาพเต็มจอ
ไมวาคุณกําลังรับชมอะไรหรือชองสัญญาณใด 
ระบบการปรับภาพเต็มจอจะใหภาพที่ปรากฏชัด
เจนเต็มจอเสมอ 
แถบสีดําทั้งดานบนและลางของหนาจอจะหมด
ไป โดยคุณไมจําเปนตองตั้งคาใดๆ ดวยตนเอง 
เพียงกดปุมปรับภาพเต็มหนาจอ 
แลวเลือกรูปแบบ 
เพียงเทานี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพย
นตรแบบเต็มจอได
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเปนอะนาล็อก: 12 บิต, 

108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, 

วิดีโออัปแซมปลิง
เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเปนอะนาล็อก: 24 บิต, 

192 kHz
• การตอบสนองตอความถี่: 30-20000 เฮิรตซ
• อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 90
• เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 65 dB
• สัญญาณรบกวนขางเคียง (1kHz): > 70 dB
• ชวงความถี่เสียงไดนามิค (1kHz): > 80 dB
• ระบบเสียง: Dolby Digital
การเลนวิดีโอ
• สื่อที่เลนได: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, 

DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-
วิดีโอ

• รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• ระบบการเลนแผนวิดีโอ: NTSC, PAL
การเลนเสียง
• สื่อที่เลนได: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, 

CD-R/RW, Audio CD
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
• อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
เลนภาพนิ่ง
• สื่อที่เลนได: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/

RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, ซูม, 

ภาพสไลด, ภาพสไลดพรอมการเลน MP3
การเชื่อมตอ
• การเช่ือมตอดานหนา/ดานขาง: ไมโครโฟน, USB
• การเช่ือมตอดานหลัง: Analog audio Left/Right out, 

ComponentVideo out Progressive, 
เอาตพุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital 
coaxial out

สะดวกสบาย
• การปองกันเด็ก: ระบบปองกันเด็กเลน, 

การควบคุมหลัก
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: อังกฤษ, เกาหลี, มาเลย, 

ไทย, จีน (ไตหวัน)
กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
• การใชพลังงาน: < 10 วัตต
• กินไฟขณะสแตนดบาย: <1 W
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: แบตเตอรี่ AAA x 2, 

สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, รีโมทคอนโทรล, 
ใบรับประกันทั่วโลก, คูมือผูใช, สายไฟ

ขนาด
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

415 x 82 x 282 มม.
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 360 x 37 x 209 มม.
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• การเช่ือมตอมัลติมีเดีย: อุปกรณที่ใชหนวยความจํา 

USB
• รูปแบบการเลน: DivX, ภาพนิ่ง JPEG, MP3
•
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รายละเอียดเฉพาะ
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