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ส
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เหมาะ
• รูปท
• ติดต

สามา
• ดนต
• ภาพ
• ภาพ

คุณภา
• สัญญ
• เอาต
ดนตรีและภาพยนตร์ที่ให้ภาพและเสียงใสคมชัดได้ทุกที่และทุกเวลาที่ต้องการ 
ายในบ้านที่คุณควบคุมได้ตามต้องการ

กับทุกที่ ไปได้ทุกแห่ง
รงกะทัดรัด
ั้งได้รวดเร็วง่ายดายโดยไม่ยุ่งยาก

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

พของเสียงและวิดีโอที่เหนือชั้น
าณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิตอลคุณภาพสูง
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ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3, 16:9
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 10 

บิต, 54 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 3/2 - 2/2 motion 

pull down, Progressive Scan

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 

192KHz/24 บิต
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 80 dB
• เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 75 dB
• สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): 90 dB
• ช่วงความถี่เสียงไดนามิค (1kHz): 80 dB
• ระบบเสียง: Dolby Digital, สเตอริโอ
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: โหมดกลางคืน

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

DVD-วิดีโอ, DVD+RW, DVD-RW (โหมดวิดีโอ), 
DVD+R, DVD-R, DVD

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

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

เล่นภาพนิ่ง
• สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, 

ภาพสไลด์

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: ComponentVideo out 

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

สะดวกสบาย
• การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
• การใช้พลังงาน: 12 W
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 2 W

อุปกรณ์เสริม
• แบตเตอรี่: 1 x แบตเตอรี่ลิเธียมแบบเหรียญ
• สาย: 1 x สายเคเบิล AV
• รีโมทคอนโทรล: 3139 258 70131
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีนแผ่นดินใหญ่, จีนไต้หวัน, B. 

Melayu
• ใบรับประกัน

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

224 x 47 x 219 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 0.9 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

274 x 88 x 295 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 1.6 กก.
•
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