
 

 

Philips
เครื่องเล่น DVD

DVP3680
ได้ภาพคมชัด สดใสยิ่งขึ้น

ด้วยระบบอัปสเกลลิ่ง HDMI 1080p
เครื่องเล่น DVD ในฝันที่ยอดเยี่ยม 
ให้ภาพดุจมีชีวิตจริงไม่ผิดเพี้ยนและเล่นกับแผ่นดิสก์ได้แทบทุกชนิด! 
สัมผัสประสบการณ์ใหม่ไปกับภาพและเสียงด้วยเครื่องเล่น DVD ของ Philips

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่
• CinemaPlus เพื่อภาพสวยงาม คมชัดและชัดเจนกว่า
• HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี
• เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• ไดรฟ์ ProReader เพื่อการเล่นแผ่นดิสก์ได้ไม่จำกัด
เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง
• USB Media Link สำหรับการเล่นสื่อจากแฟลชไดร์ฟ USB
ใช้งานง่าย
• EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว
• สร้าง MP3 จากแผ่น CD ไปที่ USB sticks ได้ทันทีด้วยการกดปุ่มเดียว



 CinemaPlus

เตรียมสายตาของคุณให้พร้อมรับภาพคมชัดแล
ะสมจริง ขั้นตอนวิธีอัจฉริยะ CinemaPlus 
จะประมวลทุกพิกเซลในแต่ละเฟรม 
โดยวิเคราะห์ก่อนปรับความคมชัดและเสถียรภา
พของสี ผลลัพธ์ที่ได้คือ 
ให้รายละเอียดมากยิ่งขึ้น ภาพสดใสชัดเจน 
และทุกอย่างดูสมจริงดุจธรรมชาติ 
ค่ำคืนของการชมภาพยนตร์จะไม่เหมือนเดิมอีก
ต่อไป

HDMI 1080p

HDMI 1080p 
ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพ
ที่คมชัดไร้ที่ติ 
สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน
ให้เป็นความละเอียดสูงได้ 
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" 
ใน "1080p') 
จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ 
และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI 
มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามาร
ถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอล
พร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลไ
ด้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะน
าล็อก 

จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญ
าณรบกวนใดๆ

ไดรฟ์ ProReader

ไดรฟ์ ProReader 
ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนต
ร์ของคุณได้โดยไม่กังวล 
แม้ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ที่เก่ามีรอยด่างหรือรอยขี
ดข่วน 
คุณก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ตั้งแ
ต่ต้นจนจบโดยไม่สะดุด 
การใช้เทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดรฟ์ 
ProReader 
จะช่วยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไม่ชัดเจนเป็
นสัญญาณดิจิตอลสมบูรณ์แบบและมีการถอดข้
อมูลที่ช่วยให้การเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่สมบูรณ์เป็น
ไปได้อย่างราบรื่น 
พร้อมความสามารถในการอ่านรูปแบบวิดีโอได้
ไม่จำกัด เทคโนโลยีไดรฟ์ ProReader 
ที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยรับประกันว่าแผนดิสก์ทุก
แผ่นที่คุณใส่ไปในเครื่องจะเล่นได้อย่างราบรื่น
ไม่สะดุด

USB Media Link

Universal Serial Bus หรือ USB 
คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายด
ายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง 

และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ด้วย 
USB Media Link คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB 
เลือกภาพยนตร์ เพลง หรือภาพถ่าย แล้วเล่นได้

DivX มัลติมีเดีย
เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, 
MP3, WMA, JPEG

EasyLink
EasyLink 
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้
วยรีโมทหนึ่งเดียว เช่น เครื่องเล่น DVD, 
เครื่องเล่น Blu-ray, ลำโพง Soundbar, 
โฮมเธียเตอร์ และอุปกรณ์อื่นๆ สำหรับทีวี 
โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI 
CEC 
เพื่อแบ่งปันการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ 
ผ่านสาย HDMI 
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี 
HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว 
สามารถใช้ฟังก์ชันสแตนด์บายและการเล่นได้แ
สนง่าย

สร้าง MP3 ด้วยปุ่มเดียว
แปลงข้อมูล CD ที่คุณชื่นชอบไปเป็นไฟล์ MP3 
ในผลิตภัณฑ์ Philips ของคุณ 
แล้วจัดเก็บไว้ในไดรฟ์พกพาหรือในเครื่องเล่นสื่
อบันเทิงแบบพกพาผ่านทางสาย USB โดยตรง 
สนุกไปกับการสร้างไฟล์ MP3 
ที่แสนสะดวกสบายได้เองที่บ้าน 
โดยไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ 
และดำเนินการได้แม้เล่น CD อยู่
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ขนาดผลิตภัณฑ์
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

31 x 4.05 x 22.6 ซม.
• น้ำหนัก: 1.05 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

36 x 28.2 x 8 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.55 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.35 กก.
• EAN: 87 12581 62934 2
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: ตัวอย่าง
• ชนิดของชั้นวาง: ตัวอย่าง
ด้านนอกกล่อง
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

36 x 28.2 x 8 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.2 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 1.55 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 0.35 กก.
• EAN: 87 12581 62934 2
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 

108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, 

การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, 
การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ (720p, 1080i/p), 
ความละเอียดสูง (720p, 1080i, 1080p)

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 

192 kHz
• การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
• เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 80 dB
• สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): 90 dB
• ช่วงความถี่เสียงไดนามิค (1kHz): 80 dB
• ระบบเสียง: Dolby Digital
การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: 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, DivX Ultra

• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL
• รหัสโซนของ DVD: 3

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, 

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

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

ภาพสไลด์, กลับภาพ, ความละเอียดสูง, 
ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, 

Digital coaxial out, เอาต์พุต HDMI, 
ComponentVideo out Progressive, 
เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS)

• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB
สะดวกสบาย
• การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, 

การควบคุมหลัก
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: ไทย, เกาหลี, มาเลย์, ไทย, 

จีน (ไต้หวัน)
• EasyLink (HDMI-CEC): การควบคุมเมนูอุปกรณ์, 

การถ่ายโอนชื่อ OSD ของอุปกรณ์, 
สถานะกำลังไฟอุปกรณ์, เล่นด้วยปุ่มเดียว, 
สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-
Passthrough

กำลังไฟ
• การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
• แหล่งจ่ายไฟ: 50Hz, 110-240V
• ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, 

ใบรับประกัน, สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, สายไฟ, 
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, แบตเตอรี่ AAA (x1)

ขนาด
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

400 x 80 x 282 มม.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 39 x 209 มม.
การใช้งานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเล่น: ภาพนิ่ง JPEG, MP3, DivX
• การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ 

USB
•
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รายละเอียดเฉพาะ
เครื่องเล่น DVD

http://www.philips.com

