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และเสียงที่ให้คุณดื่มด่ำได้เต็มที่จาก FWD17 เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-CD ระบบ 
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เพลินกับการรับฟังเพลงได้นานขึ้น
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อร์ AM/FM

amic Bass Boost ให้เสียงเบสหนักแน่นและชัดเจน

รู้สึกใหม่ของการร้องเพลง
กับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
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เสียง
• พลังขับเสียง: 2x30W RMS, 1200W PMPO
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD+RW, ซีดีภาพ, SVCD, 

วิดีโอ CD
• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, เมนูดิสก์, 

กรอถอยหลังอย่างเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, 
เล่นต่อหลังจากหยุด, กรอถอยหลังอย่างช้าๆ, 
กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, ซูม

• โซนของแผ่น DVD: 3
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
• จำนวนแผ่น: 1

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, เล่นซ้ำ, 

เล่นแบบสุ่ม
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, Dolby Digital
• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: กลไก
• จำนวนช่องใส่เทป: 1
• โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: หยุดอัตโนมัติ, 

การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์

การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: เทป
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบั

นทึกอัตโนมัติ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW

การเชื่อมต่อ
• Aux in: สายสัญญาณเข้า
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: Composite video (CVBS) out, 

Digital output (cinch), ช่องเสียบไมโครโฟน, 
เสาอากาศ MW, S-Video out, Subwoofer out, 
สายสัญญาณออก, Component Video out 
Interlaced

สะดวกสบาย
• ประเภทจอภาพ: LCD
• คาราโอเกะ: การควบคุมปุ่ม, ระดับเสียง MIC

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ, 

คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างรวดเร็ว, คู่มือผู้ใช้, 
เสาอากาศ AM

• รีโมทคอนโทรล: 45 ปุ่ม
• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: การรับประกั

นที่เป็นสากล

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

337 x 86 x 436 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

382 x 157 x 530 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 6.85 กก.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
•

ระบบ&#x2009;&#x2009; Mini&#x2009;&#x2009; Hi-Fi
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