
 

 

Philips
เคร่ืองเลน DVD

HDMI 1080p
USB 2.0
DivX Ultra

DVP3690K
ไดภาพคมชัด สดใสย่ิงข้ึน

ดวยระบบอัปสเกลล่ิง HDMI 1080p
เคร่ืองเลน DVD ในฝนท่ียอดเย่ียม 
ใหภาพดุจมีชีวิตจริงไมผิดเพ้ียนและเลนกับแผนดิสกไดแทบทุกชนิด! 
สัมผัสประสบการณใหมไปกับภาพและเสียงดวยเคร ื่องเลน DVD ของ Philips

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณไดในทุกที 
• CinemaPlus เพื่อภาพสวยงาม คมชัดและชัดเจนกวา
• HDMI 1080p ยกระดับเปนแบบความละเอียดสูงเพื่อใหภาพคมชัดขึ้น
เลนภาพยนตรและเพลงทั้งหมดที่คุณมี
• รับรองดวย DivX Ultra เพื่อการเลนวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
• เลน CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
• ไดรฟ ProReader เพื่อการเลนแผนดิสกไดไมจํากัด
• USB Media Link สําหรับการเลนสื่อจากแฟลชไดรฟ USB
สนุกสนานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม
• บันทึกคาราโอเกะเพื่อการแบงปนความสามารถดานการรองเพลงของคุณกับเพื่อนฝูง
• ไอดอลคาราโอเกะสําหรับอินเตอรแอกทีฟที่ตื่นเต นและสนุกสนาน
ใชงานงาย
• EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ HDMI CEC ทั้งหมดดวยรีโมทคอนโทรลเพียงเคร่ืองเดียว
• สราง MP3 จากแผน CD ไปที่ USB sticks ไดทันทีดวยการกดปุ มเดียว



 CinemaPlus

เตรียมสายตาของคุณใหพรอมรับภาพคมชัดแล
ะสมจริง ขั้นตอนวิธีอัจฉริยะ CinemaPlus 
จะประมวลทุกพิกเซลในแตละเฟรม 
โดยวิเคราะหกอนปรับความคมชัดและเสถียรภา
พของสี ผลลัพธที่ไดคือ 
ใหรายละเอียดมากยิ่งขึ้น ภาพสดใสชัดเจน 
และทุกอยางดูสมจริงดุจธรรมชาติ 
ค่ําคืนของการชมภาพยนตรจะไมเหมือนเดิมอีก
ตอไป

HDMI 1080p

HDMI 1080p 
ที่มีการลดอัตราการสุมสัญญาณวิดีโอจะใหภาพ
ที่คมชัดไรที่ติ 
สามารถแสดงภาพยนตรความละเอียดมาตรฐาน
ใหเปนความละเอียดสูงได 
ทําใหเห็นรายละเอียดไดมากขึ้นและทําใหภาพ
สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเปน "p" 
ใน "1080p') 
จะลดเสนที่มักปรากฏบนหนาจอโทรทัศน 
และใหภาพที่คมชัดเหนือช้ัน สรุปคือ HDMI 
มีการเชื่อมตอสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามาร
ถนําสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอล
พรอมกับสัญญาณเสียงหลายชองชนิดดิจิตอลไ
ดโดยไมใชขั้นตอนการแปลงสัญญาณเปนอะน
าล็อก 
จึงใหภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญ
าณรบกวนใดๆ

รับรองดวย DivX Ultra

ดวยการรองรับ DivX 
คุณจึงสนุกกับวิดีโอคุณสามารถเพลิดเพลินกับภ
าพวิดีโอที่เขารหัส DivX 
และภาพยนตรจากอินเตอรเน็ตได 
รวมถึงภาพยนตรฮอลลีวูดที่ซ้ือ 
ภายในหองนั่งเลนของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
ที่ใหคุณบันทึกไฟลขนาดใหญ เชน ภาพยนตร 
ภาพยนตรตัวอยางและมิวสิควิดีโอลงบนสื่อตาง
ๆ ได เชน CD-R/RW และแผน DVD 
แบบบันทึกไดเพื่อเลนกับเครื่องเลน DVD 
หรือเครื่องเลน Blu-ray DivX Ultra Certified 
ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra 
ไดรวมการเลน DivX พรอมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม 
เชน บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, 
แทร็คและเมนูที่หลากหลายไวในรูปแบบไฟลห
นึ่งเดียวที่ใชไดสะดวก

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

ไดรฟ ProReader

ไดรฟ ProReader 
ใหคุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนต
รของคุณไดโดยไมกังวล 
แมวาจะเปนแผนดิสกที่เกามีรอยดางหรือรอยขี
ดขวน 
คุณก็มั่นใจไดวาจะสามารถเลนแผนดิสกไดตั งแ

ตตนจนจบโดยไมสะดุด 
การใชเทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดรฟ 
ProReader 
จะชวยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไมชัดเจนเป
นสัญญาณดิจิตอลสมบูรณแบบและมีการถอดข
อมูลที่ชวยใหการเลนแผนดิสกที่ไมสมบูรณเปน
ไปไดอยางราบรื่น 
พรอมความสามารถในการอานรูปแบบวิดีโอได
ไมจํากัด เทคโนโลยีไดรฟ ProReader 
ที่ไมมีใครเทียบไดชวยรับประกันวาแผนดิสกทุก
แผนที่คุณใสไปในเคร่ืองจะเลนไดอยางราบรื น
ไมสะดุด

EasyLink

EasyLink 
ชวยใหคุณสามารถควบคุมอุปกรณหลายชิ้นไดด
วยรีโมทหนึ่งเดียว เชน เครื่องเลน DVD, 
เคร่ืองเลน Blu-ray, ลําโพง Soundbar, 
โฮมเธียเตอร และอุปกรณอื่นๆ สําหรับทีวี 
โดยใชโปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI 
CEC 
เพื่อแบงปนการใชงานระหวางอุปกรณตางๆ 
ผานสาย HDMI 
คุณสามารถใชงานอุปกรณเชื่อมตอทั้งหมดที่มี 
HDMI CEC ไดพรอมกันเพียงกดปุมครั้งเดียว 
สามารถใชฟงกชันสแตนดบายและการเลนไดแ
สนงาย

ไอดอลคาราโอเกะ
เพิ่มสีสันของความตื่นเตนและสนุกสนานใหกับ
การรองเพลงคาราโอเกะของคุณ 
ไอดอลคาราโอเกะชวยใหนักรองสองคนหรือมา
กกวาแขงขันกันเพื่อครองตําแหนงชนะเลิศได 
นักรองจะผลัดเปลี่ยนกันรองเพลงและระบบการ
ใหคะแนนคาราโอเกะของ Philips 
จะวิเคราะหความสามารถในการรองเพลงของนั
กรองแตละคน ภายหลังการรองเพลงแตละเพลง 
ระบบจะแสดงภาพการตูนเรียกเสียงหัวเราะที่เชื 
อมโยงกับคะแนนการรองของคุณ 
นักรองที่มีคะแนนสูงสุดเมื่อสิ้นสุดเกมจะชนะเลิ
ศไดครองตําแหนงไอดอลคาราโอเกะ!
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ขนาดผลิตภัณฑ
• ขนาดผลิตภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 

31 x 4.05 x 22.6 ซม.
• น้ําหนัก: 1.05 กก.
ขนาดบรรจุภัณฑ
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

36 x 28.2 x 8 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.2 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.55 กก.
• EAN: 87 12581 67185 3
• จํานวนของผลิตภัณฑทั้งหมด: 1
• ประเภทบรรจุภัณฑ: ตัวอยาง
• ชนิดของช้ันวาง: ตัวอยาง
ดานนอกกลอง
• ดานนอกกลอง (ลิตร x กวาง x สูง): 

36 x 28.2 x 8 ซม.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.2 กก.
• น้ําหนักสุทธิ: 1.55 กก.
• น้ําหนักเมื่อทดคา: 0.35 กก.
• EAN: 87 12581 67185 3
• จํานวนบรรจุภัณฑ: 1
รูปแบบไฟล
• เสียง: MP3, WMA
• ภาพ: JPEG, JPG
• วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG
การเลนวิดีโอ
• รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• ระบบการเลนแผนวิดีโอ: PAL, NTSC
สื่อการรับชม
• แผนดิสกที่สามารถเลนได: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, ดิสก 
Kodak Picture, SVCD, VCD

เลนภาพนิ่ง
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, 

ภาพสไลด, ภาพสไลดพรอมการเลน MP3, ซูม
• รูปแบบการบีบอัด: JPEG
เลนคาราโอเกะ
• ฟงกชันมาตรฐาน: ควบคุมระดับเสียงสะทอน, 

ควบคุมระดับเสียงไมโครโฟน, ควบคุมความเร็ว
• ฟงกชันขั้นสูง: คะแนน, การตัดเสียงรอง

ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเปนอะนาล็อก: 12 บิต, 

108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, 

วิดีโออัปแซมปลิง
การเลนเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
• อัตราบิต MP3: 8 - 320 kbps
• อัตราบิต WMA: 32 - 192 kbps
การเชื่อมตอ
• การเช่ือมตอดานหลัง: Analog audio Left/Right out, 

เอาตพุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), 
เอาตพุตสัญญาณภาพ Component, Digital coaxial 
out, เอาตพุต HDMI

• การเช่ือมตอดานหนา: Microphone In, USB 2.0
สะดวกสบาย
• การปองกันเด็ก: การควบคุมหลัก, 

ระบบปองกันเด็กเลน
กําลังไฟ
• การใชพลังงาน: < 11 วัตต
• ใชไฟขณะสแตนดบาย: < 0.5 W
• แหลงจายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเปนอะนาล็อก: 24 บิต, 

192 kHz
• การตอบสนองตอความถี่: 30-20000 เฮิรตซ
• อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: > 100 dB
• เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): > 85 dB
• สัญญาณรบกวนขางเคียง (1kHz): > 100 dB
• ชวงความถี่เสียงไดนามิค (1kHz): > 90 dB
• ระบบเสียง: Dolby Digital
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: แบตเตอรี่ AAA (x1), 

สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, สาย HDMI, 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, รีโมทคอนโทรล, 
ใบรับประกัน, ใบรับประกันทั่วโลก, คูมือผูใช

ขนาด
• ผลิตภัณฑ (กวางxสูงxลึก): 310 x 39.5 x 210 มม.
• น้ําหนักผลิตภัณฑ: 1.3 กก.
• บรรจุภัณฑ (กวาง x สูง x ลึก): 360 x 80 x 282 มม.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 1.8 กก.
•

DVP3690K/98

รายละเอียดเฉพาะ
เคร่ืองเลน DVD
HDMI 1080p USB 2.0, DivX Ultra

http://www.philips.com

