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ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HTS3172
เสียงเซอร์ราวด์ระดับสุดยอด พร้อมเสียงใสคมชัดเป็นพิเศษ
เหมือนในภาพยนตร์
พบกับความบันเทิงที่น่าตื่นตาตื่นใจภายในบ้านด้วยพลังเสียงเซอร์ราวด์กระหึ่มจากระบบนี้ 
เพลิดเพลินกับความบันเทิงไร้ขีดจำกัดด้วยระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ การเล่นไฟล์จากไดรฟ์ 
USB เครื่องเล่นสื่อบันเทิงแบบพกพา และการเล่นดิสก์ทุกประเภทได้อย่างดีเยี่ยม

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเล่นเพลงจากเครื่องเล่นสื่อบันเทิงแบบพกพา
• USB Media Link สำหรับการเล่นสื่อจากแฟลชไดร์ฟ USB

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่
• เสียงเซอร์ราวด์ DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
• ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน
• ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูงเพื่อเสียงที่ทรงพลัง

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี
• รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
• เล่น DivX, MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิตอล
• เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
• จูนเนอร์ FM ในตัว

ติดตั้งง่าย
• ช่องเสียบ Easy-fit™ พร้อมรหัสสีเพื่อการติดตั้งได้อย่างสะดวก



 USB Media Link
Universal Serial Bus หรือ USB 
คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายด
ายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน ด้วย 
USB Media Link คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB 
เลือกภาพยนตร์ เพลง หรือภาพถ่าย แล้วเล่นได้

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
ตัวถอดรหัส DTS และ Dolby Digital 
ในตัวเครื่องช่วยขจัดปัญหาการที่ต้องหาเครื่องถ
อดรหัสภายนอกมาต่อเชื่อม 
โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลสัญญาณเสียงทั้
ง 6 ช่องเสียง 
เพื่อให้เสียงรอบทิศทางและความรู้สึกสมจริงดุจ
ธรรมชาติอย่างไม่น่าเชื่อ Dolby Pro Logic II 
จะประมวลผลสัญญาณเสียงให้ออกมาเป็นเสียง
รอบทิศทาง 5 
ช่องเสียงจากแหล่งกำเนิดเสียงสเตอริโอใดๆ 
ก็ได้

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 แทร็คและเมนูที่หลากหลาย 
ไว้ในรูปแบบไฟล์หนึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ
เพิ่มความสนุกสนาน 
กระตือรือร้นให้กับการร้องเพลงคาราโอเกะด้วย
ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะ 
ให้การร้องเพลงของคุณได้รับการตัดสินเพื่อพัฒ
นาความสามารถหรือเพื่อการแข่งขันกับคนใกล้
ชิด 
ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะจัดอันดับกา
รร้องเพลงของคุณโดยอัติโนมัติและแสดงภาพที่
เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ 
สนุกสนานได้ไม่สิ้นสุด

สามารถเล่นได้หลากชนิด
เล่นสื่อได้ทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่จะเป็น 
DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG 

สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่
างยอดเยี่ยม 
และความหรูหราในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทร
ทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบาย
ๆ แบบห้องนั่งเล่น

สามารถเล่นได้หลากชนิด
เล่นดิสก์ทุกประเภทที่คุณต้องการ ไม่ว่าจะเป็น 
CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL 
สัมผัสความคล่องตัวและสะดวกเหนือใครในการ
เล่นดิสก์ทุกประเภทได้ในเครื่องเล่นเดียว

ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูง
ระบบขยายเสียง Class D 
ขั้นสูงเพื่อเสียงที่ทรงพลัง

ช่องเสียบ Easy-fit™
ระบบการเชื่อมต่อที่ใช้รหัสสี 
ช่วยให้การเชื่อมต่อลำโพงและซับวูฟเฟอร์เข้า
กับตัวเครื่องของระบบความบันเทิงในบ้านเป็นไ
ปได้อย่างสะดวก 
ด้วยการเสียบปลั๊กให้สีของปลั๊กตรงกับสีของช่อ
งเสียบที่ด้านหลังเครื่อง
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 

108MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan

เสียง
• พลังขับเสียงโดยรวม: 200 วัตต์
• กำลังขับ (RMS): 4 x 25W + 2 x 50W
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 

192 kHz
• การตอบสนองต่อความถี่: 45 - 18000 เฮิร์ตซ์
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 60 dB
• ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

สเตอริโอ
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Classic, Concert, 

Drama, เล่นเกมส์, Lounge, Rock, กีฬา
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", 
โหมดกลางคืน

การเล่นวิดีโอ
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 

DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-

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

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• สื่อที่เล่นได้: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, แฟลชไดรฟ์ USB
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• สื่อที่เล่นได้: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/

RW, แฟลชไดรฟ์ USB
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, 

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM
• จำนวนช่องเสียงที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุตสัญญาณภาพ 

Component, เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite 
(CVBS), AUX in, เสาอากาศ FM, ช่องต่อลำโพง 
Easy-Fit

• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: แจ๊คไมโครโฟน 3.5 

มม., สัญญาณเข้า MP3, USB

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
• การใช้พลังงาน: 50 วัตต์

ลำโพง
• ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: 

วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
• ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150-

20000 เฮิร์ตซ์
• ลำโพงตัวกลาง: ฉนวนแม่เหล็ก
• ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
• ความต้านทานของลำโพงกลาง: 8 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 6.5"
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 45-150 เฮิร์ตซ์

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ 

AAA x 2, สายวิดีโอ CVBS, เสาอากาศ FM, 
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, 
ใบรับประกันทั่วโลก, สายไฟ

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 55 x 332 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 2.64 กก.
• ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 

267 x 100 x 78 มม.
• น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.25 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

163 x 363 x 369 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 4.7 กก.
• ความลึกของลำโพงด้านหน้า: 78 มม.
• ความสูงของลำโพงด้านหน้า: 284.5 มม.
• น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 4.53 กก.
• ความกว้างของลำโพงด้านหน้า: 100 มม.
• ความลึกของลำโพงด้านหลัง: 75 มม.
• ความสูงของลำโพงด้านหลัง: 100 มม.
• น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 0.45 กก.
• ความกว้างของลำโพงด้านหลัง: 100 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

455 x 421 x 445 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 12.6 กก.
•
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