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เสียง
• พลังขับเสียง: 2x50W RMS / 1800W PMPO
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: MAX Sound, Dynamic Bass 

Boost แบบ 3 step, ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล, 
การคุมสิ่งแวดล้อมจำลอง, Virtual Environment 
Control

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: ลำโพงทวีตเตอร์ 2", 3 ทาง, 

วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะ
ท้อนเสียงเบส, Piezo

• จำนวนลำโพง: 2

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

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

กรอถอยหลังอย่างเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, 
เล่นต่อหลังจากหยุด, ย้อนกลับอย่างช้า, 
กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, ซูม

• โซนของแผ่น DVD: 3
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
• จำนวนแผ่น: 3
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

การเล่นเสียง
• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: Logic
• โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: หยุดอัตโนมัติ, 

การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, Windows Media™ Audio
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
• โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/

ทั้งหมด/โปรแกรม, ซ้ำ/หนึ่ง/ดิสก์/โปรแกรม
• จำนวนช่องใส่เทป: 2

การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: เทป
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบั

นทึกอัตโนมัติ, การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกั
น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ

• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store, ติดตั

้งง่าย (พลักแอนด์เพลย์)

การเชื่อมต่อ
• Aux in: สายสัญญาณเข้า
• หูฟัง: 3.5 มม.
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: Composite video (CVBS) out, 

Digital output (cinch), เสาอากาศ FM, 
ช่องเสียบไมโครโฟน, เสาอากาศ MW, S-Video 
out, Subwoofer out, ComponentVideo out 
Progressive

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, 

นาฬิกาปลุกวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: FTD
• โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์
• คาราโอเกะ: การควบคุมเสียงก้อง, การควบคุมปุ่ม, 

ระดับเสียง MIC

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, สายวิดีโอ 

Component (R/G/B), เสาอากาศ FM/MW, 
สายวิดีโอ, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, 
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้

• รีโมทคอนโทรล: 45 ปุ่ม
• ชุดสินค้ามาตรฐานประกอบด้วย: การรับประกั

นที่เป็นสากล

ขนาด
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

248 x 310 x 195 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

611 x 411 x 440 มม.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

265 x 310 x 367 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 15.6 กก.

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