
 

 

Philips 3000 series
เคร่ืองเลน DVD

DVP3650
เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบจาก 

DVD
ขนาดเปนเร่ืองสําคัญจริงหรือ เคยไดยินไหมวาย ิ่งนอยย่ิงดี ขอแนะนําเคร่ืองเลน DVD 
ท่ีคุมคาท่ีสุดและไมใชเร่ืองยุงยากอีกตอไป! เคร่ืองสามารถเลนแผนดิสกตางๆ 
ไดทุกแบบรวมท้ังรูปถายดิจิตอลของคุณ โดยไมม ีผลกับคุณภาพของภาพแมแตนอย

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณไดในทุกที 
• การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz เพื่อใหภาพที่คมชัดสมจริง
• 192kHz/24 bit audio DAC ใหอินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
เลนภาพยนตรและเพลงทั้งหมดที่คุณมี
• ไดรฟ ProReader เพื่อการเลนแผนดิสกไดไมจํากัด
• เลน CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• เลน MP3, WMA และภาพถาย JPEG จากกลองดิจิตอล
ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟสไตล
• รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่
เชื่อมตอและเพลิดเพลินไดจากหลายแหลง
• USB Media Link สําหรับการเลนสื่อจากแฟลชไดรฟ USB
ใชงานงาย
• สราง MP3 จากแผน CD ไปที่ USB sticks ไดทันทีดวยการกดปุ มเดียว



 ไดรฟ ProReader

ไดรฟ ProReader 
ใหคุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนต
รของคุณไดโดยไมกังวล 
แมวาจะเปนแผนดิสกที่เกามีรอยดางหรือรอยขี
ดขวน 
คุณก็มั่นใจไดวาจะสามารถเลนแผนดิสกไดตั งแ
ตตนจนจบโดยไมสะดุด 
การใชเทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดรฟ 
ProReader 
จะชวยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไมชัดเจนเป
นสัญญาณดิจิตอลสมบูรณแบบและมีการถอดข
อมูลที่ชวยใหการเลนแผนดิสกที่ไมสมบูรณเปน
ไปไดอยางราบรื่น 
พรอมความสามารถในการอานรูปแบบวิดีโอได
ไมจํากัด เทคโนโลยีไดรฟ ProReader 
ที่ไมมีใครเทียบไดชวยรับประกันวาแผนดิสกทุก
แผนที่คุณใสไปในเครื่องจะเลนไดอยางราบรื น
ไมสะดุด

การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz

Video DAC 12 
บิตเปนระบบแปลงสัญญาณดิจิตอลเปนอะนาล็
อกที่มีประสิทธิภาพมากกวา 
สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ
ายที่แทจริง 
โดยแสดงทุกเฉดสีอยางละเอียดและใหสีที่มีควา
มสม่ําเสมอ 
ภาพที่ไดจึงมีความสดใสเปนธรรมชาติ 
ตางกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต 

ที่จะสามารถเห็นขอจํากัดไดชัดเจนเมื่อฉายภา
พดวยการใชจอหรือโปรเจกเตอรขนาดใหญ

Audio DAC 192kHz/24 บิต

การสุมสัญญาณ 192KHz 
ชวยใหคุณสามารถนําเสนอเสนเสียงตนฉบับได
อยางไมผิดเพี้ยน พรอมดวยความละเอียด 24 
บิตที่จะบันทึกขอมูลเพิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสีย
งอะนาล็อกตนฉบับ 
ทําใหคุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

รูปทรงบางเฉียบ

รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่

สามารถเลนไดหลากชนิด

เลนดิสกทุกประเภทที่คุณตองการ ไมวาจะเปน 
CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW หรือ DVD-RW 
สัมผัสความคลองตัวและสะดวกเหนือใครในการ
เลนดิสกทุกประเภทไดในเครื่องเลนเดียว

สามารถเลนไดหลากชนิด
เลน MP3, WMA และ JPEG 
และพบกับความสะดวกในการรวมชมไฟลมีเดีย
บนหนาจอโทรทัศนและระบบโฮมเธียเตอรในบ
รรยากาศสบายๆ แบบหองนั่งเลน

สราง MP3 ดวยปุมเดียว

แปลงขอมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเปนไฟล MP3 
ในผลิตภัณฑ Philips ของคุณ 
แลวจัดเก็บไวในไดรฟพกพาหรือในเครื่องเลนส ื่
อบันเทิงแบบพกพาผานทางสาย USB โดยตรง 
สนุกไปกับการสรางไฟล MP3 
ที่แสนสะดวกสบายไดเองที่บาน 
โดยไมตองใชคอมพิวเตอร 
และดําเนินการไดแมเลน CD อยู

USB Media Link

Universal Serial Bus หรือ USB 
คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใชเชื่อมตออยางงายด
ายกับคอมพิวเตอร อุปกรณพวง 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน ดวย 
USB Media Link คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ USB 
เลือกภาพยนตร เพลง หรือภาพถาย แลวเลนได
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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: 100
• เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 85 dB
• สัญญาณรบกวนขางเคียง (1kHz): 100 dB
• ชวงความถี่เสียงไดนามิค (1kHz): 90 dB
• ระบบเสียง: Dolby Digital
การเลนวิดีโอ
• สื่อที่เลนได: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, 

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

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

• ระบบการเลนแผนวิดีโอ: PAL, NTSC
การเลนเสียง
• สื่อที่เลนได: CD, MP3-CD, WMA-CD, CD-R/RW, 

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

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

ภาพสไลด, ซูม, ภาพสไลดพรอมการเลน MP3
การใชงานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเลน: ภาพนิ่ง JPEG, MP3, DivX
• การเช่ือมตอมัลติมีเดีย: อุปกรณที่ใชหนวยความจํา 

USB
การเชื่อมตอ
• การเช่ือมตอดานหลัง: Analog audio Left/Right out, 

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

• การเช่ือมตอดานหนา/ดานขาง: USB
สะดวกสบาย
• การปองกันเด็ก: การควบคุมหลัก, 

ระบบปองกันเด็กเลน
• ภาษาที่แสดงบนหนาจอ: ไทย, จีน (แผนดินใหญ)
กําลังไฟ
• การใชพลังงาน: < 10 วัตต
• กินไฟขณะสแตนดบาย: < 0.5 W
• แหลงจายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: รีโมทคอนโทรล, 

ใบรับประกันทั่วโลก, คูมือผูใช, สายสัญญาณเสียง/
วิดีโอ, แบตเตอรี่ AAA (x1), 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 310 x 39 x 209 มม.
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

360 x 80 x 282 มม.
• น้ําหนักของเครื่อง: 1.3 กก.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 1.8 กก.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เคร่ืองเลน DVD
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