
พลิดเพลินกับคุณสมบัติ DivX
เ
พร้อมเอา
ขนาดเป็นเรื่อ
ที่คุ้มค่าที่สุดแ
้งรูปถ่ายดิจิตอ

เพลิด
• การป
• Sma
• 192k
• สัญญ
• เอาต

เล่นภา
• รับรอ
• เล่น 
• เล่น 

ใช้งาน
• USB

สนุกส
• ระบ
ต์พุตระบบ 5.1 channel
งสำคัญจริงหรือ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งน้อยยิ่งดี ขอแนะนำเครื่องเล่น DVD 

ละไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป! เครื่องสามารถเล่นแผ่นดิสก์ต่างๆ ได้ทุกแบบรวมทั
ลของคุณ โดยไม่มีผลกับคุณภาพของภาพแม้แต่น้อย

เพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่
ระมวลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง

rt Sound ช่วยในการตั้งค่าเสียง
Hz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
าณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
์พุตเสียงระบบ 5.1 channel สำหรับเสียงเซอร์ราวด์

พยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี
งด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

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

ง่าย
 Direct สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB

นานกับคาราโอเกะคุณภาพเยี่ยม
บให้คะแนนการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน
 

Philips
เครื่องเล่น DVD ที่มี USB

DivX Ultra
คาราโอเกะ
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 

บิต, 108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, 

วิดีโออัปแซมปลิง, Smart Picture

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 

บิต, 192 kHz
• การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 90
• เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 65 dB
• สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): 70 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, DivX, 
DVD-วิดีโอ

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

• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

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

CD-R/RW, Audio CD
• รูปแบบการบีบอัด: PCM, MP3, Dolby Digital, 

WMA
• อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง
• สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/

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

ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ไมโครโฟน
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ 

Composite (CVBS), Digital coaxial out, 
ComponentVideo out Progressive, เสียงแบบอะ
นาล็อกหลายช่องเสียง

สะดวกสบาย
• การป้องกันเด็ก: ระบบป้องกันเด็กเล่น, 

การควบคุมหลัก
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), 

มาเลย์, ไทย, เกาหลี
• คาราโอเกะ: ระดับเสียง MIC

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 50/60 Hz, 110-240V
• การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.8 W

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, ใบรับประกันทั่วโลก, 
รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x 2, คู่มือผู้ใช้, 
สายไฟ

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

435 x 38 x 209 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

490 x 82 x 296 มม.

การใช้งานกับมัลติมีเดีย
• การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: อุปกรณ์ที่ใช้หน่วยความจำ 

USB
• รูปแบบการเล่น: DivX, ภาพนิ่ง JPEG, MP3
•

เครื่องเล่น&#x2009;&#x2009; DVD&#x2009;&#x2009; ที่มี&#x2009;&#x2009; USB
DivX Ultra คาราโอเกะ 

รายละเอียดเฉพาะ
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 DivX อย่างสะ
ั่งเล่นของคุณเอง รูปแบบสื่อ 
รบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
าดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ 
ๆ เช่น CD-R/RW และ DVD 
ltra 
งในรูปแบบ DivX เข้ากั
ช่น บทบรรยายในตัว 
ร็คและเมนูที่หลากหลาย 
เดียวที่ใช้ได้สะดวก

ากชนิด
ี ่คุณต้องการ ไม่จะเป็น DivX, 
 สัมผัสความสะ
่นสื่อได้อย่างยอดเยี่ยม และ
รับชมสื่อบนจอโทรทัศน์หรือระ
รยากาศสบายๆ แบบห้องนั่งเล่น

z/24 บิต
Hz 
เสนอเส้นเสียงต้นฉบั
 พร้อมด้วยความละเอียด 24 
ิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสียงอะ
้คุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

รร้องคาราโอเกะ
ระตือรือร้นให้กั
เกะด้วยระบบให้คะ
ะ ให้การร้องเพลงของคุณได้รั

เพื่อการแข่งขันกับคนใกล้ชิด 
้องคาราโอเกะจัดอันดั
โดยอัติโนมัติและ
หัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะ
นได้ไม่สิ้นสุด

ิ่มความละ
ั้งขึ้นเป็น 2 เท่า 
วามคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ 
สัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอก่อน 
เส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสั
มกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะ
ีด้วยรายละเอียดสูงสุด และ
้างภาพดังกล่าว 
ึงมีความคมชั
ครงสร้างของเส้นบนจอ
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