
 

 

Philips
เครื่องเล่น DVD Mini Hi-Fi

FWD397
เพลิดเพลินกับ DVD และ เพลง MP3 ในพลังเสียงคุณภาพเยี่ยม
ด้วยเครื่องเล่นที่ใส่แผ่น DVD ได้ถึง 3 แผ่น
FWD397 พร้อมคุณสมบัติที่ให้มาจะทำให้คุณประหลาดใจและหลงใหลไปกับความบันเทิงในบ้านของคุณ 
เพลิดเพลินกับการฟังเพลงที่พร้อมพรั่งไปด้วยเเครื่องเล่นที่ใส่แผ่น DVD ได้ถึง 3 แผ่น ระบบเสียง MAX 
สำหรับ Instant Power Boost และ Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน

เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
• เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
• รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
• เครื่องเล่น DVD ชนิดใส่แผ่นได้ 3 แผ่น

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• กำลังขับทั้งหมด 240W RMS/ 3200W PMPO
• MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันใด
• Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอนเพื่อเสียงเบสนุ่มลึก
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม

มีความสุขกับเสียงดนตรีที่คุณชื่นชอบได้อย่างต่อเนื่อง
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
• มีความสุขกับเสียงดนตรี MP3/WMA จากอุปกรณ์ USB แบบพกพาของคุณโดยตรง
• สนุกกับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
• ช่องใส่เทปคาสเซ็ตต์สเตอริโอ



 รับรองด้วย DivX Ultra
ด้วยการรองรับ DivX 
คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส 
DivX 
อย่างสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุณเอง 
รูปแบบสื่อ DivX 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ 
มิวสิควิดีโอ ในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW และ 
DVD แบบบันทึกได้ DivX Ultra 
ผสมผสานการเล่นเพลงในรูปแบบ DivX 
เข้ากับคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เช่น บทบรรยายในตัว 
เสียงในหลายภาษา แทรค็และเมนูที่หลากหลาย 
ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

เครื่องเล่น DVD ชนิดใส่แผ่นได้ 3 แผ่น
เครื่องเล่น DVD ชนิดใส่แผ่นได้ 3 แผ่น

MAX Sound
เทคโนโลยี MAX Sound 
ให้พลังเสียงเบสได้ในทันที 
เพิ่มอรรถรสในการฟังเพลงได้อย่างดีเยี่ยม 
เพียงแค่กดปุ่ม 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะปรับเ
สียงและการตั้งค่าระดับเสียงได้ทันที 
เพื่อถ่ายทอดพลังเสียงเบสและระดับเสียงได้สูง
สุด โดยไม่ลดทอนคุณภาพเสียง 
ผลลัพธ์ที่ได้คือความชัดเจน ช่วงเสียง 
และระดับความดังจะถูกขยายให้เพิ่มมากขึ้น 
เพื่อคุณภาพของเสียงดนตรีที่ดียิ่งขึ้น

Dynamic Bass Boost 3 ขั้นตอน
Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากหนึ่งไปถึงสามได้เพียงแค่กดปุ่ม! 

คุณจึงกำหนดระดับเสียงเบสได้ตามความต้องกา
ร 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
คุณจึงมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแปลงแม้จะ
ลดระดับเสียงลง

ช่องเชื่อมต่อ MP3 
สำหรับเล่นเพลงแบบพกพา
ช่องเชื่อมต่อ MP3 ให้คุณสามารถเล่นเพลง MP3 
จากเครื่องเล่นมีเดียแบบพกพาได้โดยตรง 
นอกจากคุณจะได้เพลิดเพลินกับเพลงโปรดในร
ะบบเสียงคุณภาพเยี่ยมแล้ว ช่องเชื่อมต่อ MP3 
ยังให้ความสะดวกอย่างดียิ่ง 
เพียงคุณเสียบปลั๊กเครื่องเล่น MP3 
แบบพกพาเข้ากับอุปกรณ์ระบบเสียงเท่านั้น
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เสียง
• พลังขับเสียง: 3200W PMPO
• กำลังขับรวม (RMS): 240 วัตต์
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, Dynamic Bass 

Boost แบบ 3 step, การคุมสิ่งแวดล้อมจำลอง, 
ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล

• ระบบเสียง: Dolby Digital

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: ลำโพงทวีตเตอร์ 2", 

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, วูฟเฟอร์ขนาด 
5.25 นิ้ว

• จำนวนลำโพง: 2

การเล่นวิดีโอ
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
• จำนวนแผ่น: 3
• สื่อที่เล่นได้: DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, SVCD, วิดีโอ CD, ซีดีภาพ, DivX Ultra
• โหมดเล่นแผ่น: เมนูดิสก์, OSD, 

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, กรอถอยหลังอย่างเร็ว, 
กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, ย้อนกลับอย่างช้า, 
ค้นหาถัดไป/กลับด้าน, เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่น A-B 
ซ้ำ, เล่นตอนเดิมซ้ำ, มุมมอง, ซูม

• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan
• โซนของแผ่น DVD: 3
• เล่นโดยใช้ USB Direct: JPEG

เล่นภาพนิ่ง
• สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture 

CD
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ภาพสไลด์, 

กลับภาพ, หมุน, ซูม

การเล่นเสียง
• โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: หยุดอัตโนมัติ
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-

CD
• โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/

ทั้งหมด/โปรแกรม
• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: กลไก
• จำนวนช่องใส่เทป: 1
• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, หยุด

การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: เทป
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: 

การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ใช่
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: ติดตั้งง่าย 

(พลักแอนด์เพลย์), Auto Store

การเชื่อมต่อ
• ไมโครโฟน: ช่องเสียบไมโครโฟนคู่
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: ComponentVideo out 

Progressive, Composite video (CVBS) out, S-Video 
out, Digital output (cinch), สายสัญญาณออก, 
เสาอากาศ FM, เสาอากาศ MW

• การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 
มม., RCA Aux in

• USB: โฮสต์ USB

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, 

นาฬิกาปลุกวิทยุ, สัญญาณเตือนเทป, 
ตั้งเวลาปิดเครื่อง

• ประเภทจอภาพ: FTD
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• คาราโอเกะ: การควบคุมเสียงก้อง, การควบคุมปุ่ม, 

ระดับเสียง MIC
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, สเปน, 

ไทย, จีน (ไต้หวัน), รัสเซีย

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), สายไฟ AC, 

แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, 
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, เสาอากาศ FM/MW

• รีโมทคอนโทรล: 45 ปุ่ม
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ
• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: 

การรับประกันที่เป็นสากล

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

265 x 310 x 363 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

273 x 310 x 207 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

620 x 375 x 470 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 13.9 กก.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
•
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