
 

 

Philips
ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HES4900
พลังเสียงกระหึ่มเพื่อเพิ่มประสบการณ์การรับชมทีวี HD ของคุณ
พร้อมซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
เพิ่มชีวิตชีวาให้กับรายการทีวีด้วยเสียงคุณภาพเยี่ยม พลังเสียงขนาด 350w พร้อมระบบ Dolby Virtual speakers 
และซับวูฟเฟอร์ไร้สาย 
บัดนี้คุณสามารถสัมผัสประสบการณ์การรับชมทีวีที่เหมือนจริงด้วยคุณภาพของภาพและเสียงที่ยอดเยี่ยม 
การออกแบบอย่างเรียบร้อยลงตัว

ประสบการณ์การฟังในระดับเยี่ยม
• Dolby Virtual Speaker เพื่อให้ได้เสียงเซอร์ราวด์สมจริง
• ระบบขยายเสียงดิจิตอลขั้นสูงเพื่อให้ได้เสียงชัดเจนและทรงพลัง

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ
• HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
• EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล
• USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
• จูนเนอร์ FM ในตัว
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันเทิงแบบพกพา

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ
• จัดวางได้หลายรูปแบบบนผนังหรือบนโต๊ะ
• การออกแบบอย่างพิถีพิถันที่ลงตัวกับ TV จอแบน
• ซับวูฟเฟอร์ไร้สายให้พลังเสียงเบสที่น่าทึ่งโดยไม่มีสายไฟ



 Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker 
คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเซอร์ร
าวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพงคู่ ระบบ 
Spatial Algorithm 
ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 channel 
ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD ด้วยระบบ 2-
channel และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro 
Logic II 
จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่างๆ 
ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-channel 
ที่สมจริงดุจมีชีวิต โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม 
สายไฟ หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

EasyLink
EasyLink 
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้วยรีโ
มทหนึ่งเดียว โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม 
HDMI CEC 
เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ผ่านสาย 
HDMI คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี 
HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว 
ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย

HDMI 1080p
HDMI 1080p 
ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพที่คมชั
ดไร้ที่ติ 
สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐานให้เป็
นความละเอียดสูงได้ 
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพสมจริง
มากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" ใน "1080p') 
จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ 
และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI 
มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามารถนำสั
ญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอลพร้อมกับสั
ญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลได้โดยไม่ใช้ขั้นตอ
นการแปลงสัญญาณเป็นอะนาล็อก 
จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญาณร
บกวนใดๆ

USB 2.0 Link ความเร็วสูง
Universal Serial Bus หรือ USB 
คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายดายกับ
คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ Hi-
Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 Mbps 
ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 12 Mbps 
คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB แล้วเลือกภาพยนต์ 
เพลงหรือภาพ แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed 
USB 2.0

ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
ซับวูฟเฟอร์ไร้สายให้พลังเสียงเบสที่น่าทึ่งโดยไม่มีสา
ยไฟ
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ไฮไลต์
• การสิ้นเปลืองพลังงานของซับวูฟเฟอร์: 38W •
ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง 

(720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, 
การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 350W
• ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

สเตอริโอ, Virtual Dolby Surround
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Classic, Drama, 

เล่นเกมส์, ข่าวสาร, ปาร์ตี้, Rock, กีฬา

การเล่นวิดีโอ
• รูปแบบการบีบอัด: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• สื่อที่เล่นได้: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, DVD-วิดีโอ, ิวิดีโอ CD/SVCD
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR
• สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, แฟลชไดรฟ์ 

USB

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, 

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม
• สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

แฟลชไดรฟ์ USB

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• RDS: ชื่อสถานี

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: สัญญาณเข้า MP3, 

USB
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ 

Component, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เอาต์พุต 
HDMI, TV in (audio, cinch)

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz
• การสิ้นเปลืองพลังงานของเครื่องรับ: 32W

ลำโพง
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-180 เฮิร์ตซ์
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 

x 6.5"
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
• ความต้านทานของลำโพง: 6 โอห์ม

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง, 

แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, เสาอากาศ FM, 
สายไฟ, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, รีโมทคอนโทรล, 
คู่มือผู้ใช้, ตัวยึดติดผนัง, ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

361 x 66.5 x 190 มม.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

170 x 330 x 340 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 13 กก.
• ความลึกลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 151.5 มม.
• ความกว้างลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 137 มม.
• ความสูงลำโพง (พร้อมขาตั้ง): 333.8 มม.

ขนาดบรรจุภัณฑ์
• ประเภทบรรจุภัณฑ์: กล่องบรรจุ
• จำนวนของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด: 1
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

56.5 x 39.5 x 37.5 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 13 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 10 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 3 กก.
• EAN: 87 12581 47940 4

ด้านนอกกล่อง
• จำนวนบรรจุภัณฑ์: 1
• ด้านนอกกล่อง (ลิตร x กว้าง x สูง): 

56.5 x 39.5 x 37.5 ซม.
• น้ำหนักสุทธิ: 13 กก.
• น้ำหนักสุทธิ: 10 กก.
• น้ำหนักเมื่อทดค่า: 3 กก.
• EAN: 87 12581 47940 4

การเชื่อมต่อเสียง
• การเชื่อมต่อไร้สาย: ช่วงความถี่: 2.4GHz, โมดูเลชั่น: 

GFSK, เทคโนโลยี: Adaptive Frequency
วันที่ออก 2011-04-28
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