
 

 

Philips
ระบบ Mini Hi-Fi

• DVD

FWD14
เล่น DVD และ MP3-CD

ด้วย USB direct
พลังแห่งภาพและเสียงที่ให้คุณดื่มด่ำได้เต็มที่จาก FWD14 ที่เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-CD 
พร้อมมีระบบ Dolby Digital ช่วยให้คุณชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอิ่ม 
ประทับใจไปกับเสียงที่ทรงพลังด้วยระบบ Dynamic Bass Boost และ 800W PMPO

เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
• เล่น DVD, CD และ MP3 ได้
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
เพลิดเพลินกับการรับฟังเพลงได้นานขึ้น
• มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากอุปกรณ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• ช่องใส่เทปคาสเซ็ตต์สเตอริโอ
เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• 2x20W RMS/800W PMPO
ใช้งานง่าย
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• ตั้งสถานีล่วงหน้าด้วยการจูนแบบดิจิตอล



 เล่น DVD/CD/MP3 ได้
เล่น DVD, CD และ MP3 ได้

Dolby Digital
จากการที่ Dolby Digital 
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้น
นำของโลก 
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของคนเรา 
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภา
พที่ดีเยี่ยม

ต่อกับ USB ได้โดยตรงสำหรับเล่นเพลง 
MP3/WMA
เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB 
ที่เครื่อง Philips Hi-fi 
คุณก็สามารถเล่นเพลงดิจิตอลจากเครื่องได้โดย
ตรง 
และแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบครัวแล
ะเพื่อนๆ ได้ทันที

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก

ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
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เสียง
• พลังขับเสียง: 2x20W RMS, 800W PMPO
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost, Digital 

Sound Control 4 โหมด
• ระบบเสียง: Dolby Digital
ลำโพง
• ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, 

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
• จำนวนลำโพง: 2
การเล่นวิดีโอ
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
• จำนวนแผ่น: 1
• สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD-R/-RW, SVCD, ซีดีภาพ, 

DVD+RW
• โหมดเล่นแผ่น: เมนูดิสก์, กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, 

กรอถอยหลังอย่างเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, 
ย้อนกลับอย่างช้า, เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, ซูม, 
เล่นต่อหลังจากหยุด, PBC

• โซนของแผ่น DVD: 3
• เล่นโดยใช้ USB Direct: JPEG
การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, ซ้ำ/

หนึ่ง/ดิสก์/โปรแกรม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: กลไก
• จำนวนช่องใส่เทป: 1
• โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: หยุดอัตโนมัติ, 

การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์
• โหมด USB Direct: เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/

ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น, หยุด
การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: เทป
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: 

ระดับการบันทึกอัตโนมัติ, การบันทึกแบบเริ่มเล่น 
CD พร้อมกัน

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ใช่
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อเสียง: RCA Aux in, 

สัญญาณเสียงออกแบบอะนาล็อก (ซ้าย/ขวา), 
ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

• การเชื่อมต่ออื่นๆ: Composite video (CVBS) out, 
Component Video out Interlaced, Digital output 
(cinch), ช่องเสียบไมโครโฟน

• USB: โฮสต์ USB
สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: LCD
• สัญญาณเตือน: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ภาษา OSD: อังกฤษ
อุปกรณ์เสริม
• รีโมทคอนโทรล: 51 ปุ่ม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือผู้ใช้, 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, สายวิดีโอ (Y), สายไฟ 
AC

• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: 
การรับประกันที่เป็นสากล

• สาย: สายสัญญาณเข้า MP3
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ
ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 415 x 77 x 320 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

194 x 287 x 213 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

479 x 375 x 372 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 7 กก.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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