
 

 

Philips
เครื่องเล่น DVD Mini Hi-Fi

DVD
USB Direct
FM
240W

FWD410
เพลิดเพลินกับเสียงที่เต็มอิ่มจาก DVD และแผ่นดิสก์ MP3

พร้อม USB direct
ชมภาพยนตร์ได้สนุกสนานยิ่งขึ้นด้วย FWD410 
ที่ให้เสียงเต็มอิ่มและคมชัดดุจคริสตัลพร้อมพลังเอาต์พุตที่ 200W RMS และ 3300W PMPO ระบบ 
Mini Hi-Fi ยังได้รับการรับรอง DivX สำหรับการเล่นวิดีโอ DivX และเล่นไฟล์ MP3 ผ่าน USB

เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
• เล่น DVD, (S)VCD, MP3-CD, CD(RW) และ CD ภาพ
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
• สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
• รับรองด้วย DivX สำหรับการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX มาตรฐาน
เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• กำลังขับทั้งหมด 200W RMS/ 3300W PMPO
• MAX Sound ที่เพิ่มพลังเสียงได้ในทันใด
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
มีความสุขกับเสียงดนตรีที่คุณชื่นชอบได้อย่างต่อเนื่อง
• การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้เพื่อความสะดวก
• USB Direct สำหรับเล่นเพลง MP3 ได้ง่าย



 Dolby Digital

จากการที่ Dolby Digital 
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้น
นำของโลก 
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของคนเรา 
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภา
พที่ดีเยี่ยม

Progressive Scan

Progressive Scan 
จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 
2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า 
ซึ่งต่างจากการ 
สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จ
อก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ 
ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน
คราวเดียว 
ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอี
ยดสูงสุด 
และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว 
ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโด
ยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

MAX Sound

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

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 

ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

จูนแบบดิจิตอลพร้อมตั้งสถานีล่วงหน้า

เพียงจูนเลือกสถานีที่คุณต้องการตั้งไว้ล่วงหน้า 
แล้วกดปุ่ม Preset (ตั้งค่าล่วงหน้า) 
ค้างไว้เพื่อบันทึกคลื่นความถี่ 
เมื่อตั้งสถานีล่วงหน้าแล้ว 
คุณจะสามารถเลือกฟังสถานีโปรดของคุณได้ทั
นทีโดยไม่ต้องเสียเวลาจูนหาความถี่ในแต่ละครั้
ง

รับรองด้วย DivX

ด้วยการรองรับ DivX 
คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เข้ารหัส 
DivX 
ด้วยความสะดวกสบายภายในห้องนั่งเล่นของคุ
ณเอง รูปแบบมีเดีย DivX 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ 
มิวสิควิดีโอ ลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW 
และแผ่น DVD แบบบันทึกได้
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การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• โหมดเล่นดิสก์: เล่นซ้ำ/สุ่ม/ตั้งโปรแกรม
• จำนวนช่องใส่เทป: 1
• โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/

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

เสียง
• กำลังขับรวม (RMS): 200 วัตต์
• พลังขับเสียง: 3300W PMPO
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ระบบเสียง MAX, 

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล, Dynamic Bass Boost, 
Dolby Digital

ลำโพง
• จำนวนลำโพง: 2
• ตัวขับเสียง: ลำโพงทวีตเตอร์ 2", วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 

นิ้ว
• การเพิ่มประสิทธิภาพลำโพง: ระบบ 2 ทาง
• ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
การเล่นวิดีโอ
• รหัสโซนของ DVD: 3
• สื่อที่เล่นได้: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

SVCD, วิดีโอ CD, ซีดีภาพ, DivX
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive scan
• โหมดเล่นดิสก์: เมนูดิสก์, OSD, 

กรอถอยหลังอย่างเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, 
กรอถอยหลังอย่างช้าๆ, กรอเดินหน้าอย่างช้าๆ, เล่น 
A-B ซ้ำ, มุมมอง, ซูม, เล่นต่อหลังจากหยุด

• เล่นโดยใช้ USB Direct: JPEG
จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ, 
การสแกนอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อ
• เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ: 2xRCA (เสียง), Component 

Video Out, Composite Video (CVBS) Out, S-Video 
out

• USB: โฮสต์ USB
สะดวกสบาย
• จำนวนแผ่นดิสก์: 1
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล LCD
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน, ถาด
• นาฬิกา: ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: ไทย, ฝรั่งเศส, โปรตุเกส, 

สเปน, ไทย
อุปกรณ์เสริม
• รีโมทคอนโทรล: ผ่านการรับรอง
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สายสัญญาณเสียง, สาย 

Composite Video (Y)
• อื่นๆ: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• คู่มือผู้ใช้: ไทย
• รับประกัน: คู่มือการรับประกันทั่วโลก
ขนาด
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 293 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 363 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 733 มม.
• ขนาดของผลิตภัณฑ์ (WxDxH): 640 x 262 x 

313 มม.
กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100 - 240V AC, 50/60Hz
เล่นภาพดิจิตอล
• สื่อที่เล่นได้: Kodak Picture CD, ซีดีภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, 

ภาพสไลด์, ซูม
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
•
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