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HTS3378
เสียงเซอรราวดระดับสุดยอด 

พรอมเสียงเบสเขมทรงพลัง
ระบบดิจิตอลน้ีมีเสียงเซอรราวดท่ีโดดเดน 
ใหประสบการณเหมือนรับชมในโรงภาพยนตรภายในบ านของคุณ 
สามารถเลนไดหลายรูปแบบจากแผนทุกชนิด รวมทั้งจากเครื่องเลนไฟลมีเดียแบบพกพาและ USB stick

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณไดในทุกที 
• DoubleBASS เพื่อเสียงเบสทุม ลุมลึกยิ่งขึ้น
• FullSound™ นําประสบการณฟงซีดีสู MP3
• เสียงที่สดใสเพื่อใหรับฟงเสียงในภาพยนตรและเพลงไดชัดเจนยิ่งขึ้น
• HDMI 1080p ยกระดับเปนแบบความละเอียดสูงเพื่อใหภาพคมชัดขึ้น
• ระบบขยายเสียง Class D ขั้นสูงเพื่อเสียงที่ทรงพลัง
• ระบบใหคะแนนการรองคาราโอเกะสําหรับการประกวดรองเพลงกันอยางสนุกสนานที่บาน
เชื่อมตอและเพลิดเพลินไดจากหลายแหลง
• USB 2.0 Link ความเร็วสูงเลนไฟลเพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ USB
ตั้งคาและใชงานงาย
• EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ EasyLink ทั้งหมดดวยรีโมทคอนโทรล
เลนภาพยนตรและเพลงทั้งหมดที่คุณมี
• รับรองดวย DivX Ultra เพื่อการเลนไฟลวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
• เลน WMV, DivX, WMA, MP3 และภาพ JPEG จากกลองดิจิตอล
• เลน CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL



 HDMI 1080p
HDMI 1080p 
ที่มีการลดอัตราการสุมสัญญาณวิดีโอจะใหภาพ
ที่คมชัดไรที่ติ 
สามารถแสดงภาพยนตรความละเอียดมาตรฐาน
ใหเปนความละเอียดสูงได 
ทําใหเห็นรายละเอียดไดมากขึ้นและทําใหภาพ
สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเปน "p" 
ใน "1080p') 
จะลดเสนที่มักปรากฏบนหนาจอโทรทัศน 
และใหภาพที่คมชัดเหนือช้ัน สรุปคือ HDMI 
มีการเชื่อมตอสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามาร
ถนําสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอล
พรอมกับสัญญาณเสียงหลายชองชนิดดิจิตอลไ
ดโดยไมใชขั้นตอนการแปลงสัญญาณเปนอะน
าล็อก 
จึงใหภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญ
าณรบกวนใดๆ

USB 2.0 Link ความเร็วสูง
Universal Serial Bus หรือ USB 
คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใชเช่ือมตออยางงายด
ายกับคอมพิวเตอร อุปกรณพวง 
อุปกรณตอพวงตางๆ 
และอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในครัวเรือน อุปกรณ 
Hi-Speed USB มีอัตราการถายโอนขอมูลถึง 480 
Mbps ซ่ึงมากกวาอุปกรณ USB ดั้งเดิมซ่ึงมีอัตรา 
12 Mbps คุณเพียงแคเสียบอุปกรณ USB 

แลวเลือกภาพยนตร เพลงหรือภาพ 
แลวเลนไดดวยชองเชื่อมตอ Hi-Speed USB 2.0

EasyLink
EasyLink 
ชวยใหคุณสามารถควบคุมอุปกรณหลายชิ้นไดด
วยรีโมทหนึ่งเดียว 
โดยใชโปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI 
CEC เพื่อเชื่อมการใชงานระหวางอุปกรณตางๆ 
ผานสาย HDMI 
คุณสามารถใชงานอุปกรณเชื่อมตอทั้งหมดที่มี 
HDMI CEC ไดพรอมกันเพียงกดปุมครั้งเดียว 
ใชงานสแตนดบายและเลนไดแสนงายดาย

ระบบใหคะแนนการรองคาราโอเกะ
เพิ่มความสนุกสนาน 
กระตือรือรนใหกับการรองเพลงคาราโอเกะดวย
ระบบใหคะแนนการรองคาราโอเกะ 
ใหการรองเพลงของคุณไดรับการตัดสินเพื่อพัฒ
นาความสามารถหรือเพื่อการแขงขันกับคนใกล
ชิด 
ระบบใหคะแนนการรองคาราโอเกะจัดอันดับกา
รรองเพลงของคุณโดยอัติโนมัติและแสดงภาพที่
เรียกเสียงหัวเราะที่เชื่อมโยงกับคะแนนของคุณ 
สนุกสนานไดไมสิ้นสุด

สามารถเลนไดหลากชนิด
เลนสื่อไดทุกรูปแบบที่คุณตองการ ไมจะเปน 
WMV, DivX, MP3 หรือ JPEG 

สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเลนสื่อไดอย
างยอดเยี่ยม 
และความหรูหราในการรวมรับชมสื่อบนจอโทร
ทัศนหรือระบบโฮมเธียเตอรในบรรยากาศสบาย
ๆ แบบหองนั่งเลน

สามารถเลนไดหลากชนิด
เลนดิสกทุกประเภทที่คุณตองการ ไมวาจะเปน 
CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, 
DVD+RW, DVD-RW หรือ DVD+R DL 
สัมผัสความคลองตัวและสะดวกเหนือใครในการ
เลนดิสกทุกประเภทไดในเครื่องเลนเดียว

รับรองดวย DivX Ultra
ดวยการรองรับ DivX 
คุณสามารถเพลิดเพลินกับภาพวิดีโอที่เขารหัส 
DivX 
อยางสะดวกสบายภายในหองนั่งเลนของคุณเอง 
รูปแบบสื่อ DivX 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
ที่ใหคุณบันทึกไฟลขนาดใหญ เชน ภาพยนตร 
มิวสิควิดีโอ ในสื่อตางๆ เชน CD-R/RW และ 
DVD แบบบันทึกได DivX Ultra 
ผสมผสานการเลนเพลงในรูปแบบ DivX 
เขากับคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม เชน บทบรรยายในต ัว 
เสียงในหลายภาษา แทร็คและเมนูที่หลากหลาย 
ไวในรูปแบบไฟลหนึ่งเดียวที่ใชไดสะดวก
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเปนอะนาล็อก: 12 บิต, 

108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง 

(720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan
เสียง
• พลังขับเสียงโดยรวม: 1000 วัตต
• กําลังขับ (RMS): 6x167W
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเปนอะนาล็อก: 24 บิต, 

192 kHz
• การตอบสนองตอความถี่: 40-20000 เฮิรตซ
• อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน: >60 dB
• ระบบเสียง: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

สเตอริโอ
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", 
โหมดกลางคืน

• การตั้งคาอีควอไลเซอร: Rock, Action, Classic, 
Concert, Drama, Lounge, เลนเกมส, กีฬา

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

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV
• สื่อที่เลนได: DVD-วิดีโอ, CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW,  ิวิดีโอ CD/SVCD
• ระบบการเลนแผนวิดีโอ: NTSC, PAL
การเลนเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• สื่อที่เลนได: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR
เลนภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• สื่อที่เลนได: DVD+R/+RW, CD-R/RW, DVD-R/-

RW, แฟลชไดรฟ USB
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, 

ภาพสไลดพรอมเสียงเพลงประกอบ
จูนเนอร/เครื่องรับ/เครื่องสง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได: FM
การเชื่อมตอ
• การเช่ือมตอดานหนา/ดานขาง: แจคไมโครโฟน 3.5 

มม., Hi-Speed USB, สัญญาณเขา MP3
• การเช่ือมตอดานหลัง: เอาตพุต HDMI, 

เอาตพุตสัญญาณภาพ Component, 
เอาตพุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), AUX in, 
เสาอากาศ FM, ชองตอลําโพง Easy-Fit, Digital 
coaxial in, Digital optical in

กําลังไฟ
• แหลงจายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
• กินไฟขณะสแตนดบาย: < 1 W
• การใชพลังงาน: 180 วัตต
ลําโพง
• ลําโพงแซทเทิลไลท: 4 Floor standing pillars
• ตัวขับลําโพงแซทเทิลไลท: 

วูฟเฟอรแบบเต็มชวงเสียง 3"
• ความตานทานของลําโพงแซทเทิลไลท: 4 โอหม
• ชวงความถี่ของลําโพงแซทเทิลไลท: 150-

20000 เฮิรตซ
• ตัวขับลําโพงกลาง: วูฟเฟอรแบบเต็มชวงเสียง 3"
• ชวงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิรตซ
• ความตานทานของลําโพงกลาง: 4 โอหม
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร: วูฟเฟอรประสิทธิภาพสูง 6.5"
• ชวงความถี่ของซับวูฟเฟอร: 40-150 เฮิรตซ
• ความตานทานของซับวูฟเฟอร: 4 โอหม
• ประเภทซับวูฟเฟอร: Passive
อุปกรณเสริม
• อุปกรณเสริมที่มีให: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ 

AAA x 2, สายวิดีโอ CVBS, เสาอากาศ FM, สายไฟ, 
คูมือเริ่มตนใชงานอยางยอ, คูมือผูใช, 
ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก): 435 x 58 x 360 มม.
• น้ําหนักของเครื่อง: 4.04 กก.
• ขนาดลําโพงเซอรราวด (กวาง x สูง x ลึก): 

262 x 1199 x 264 มม.
• น้ําหนักของลําโพงรอบทิศทาง: 3.55 กก.
• ขนาดลําโพงกลาง (กวาง x สูง x ลึก): 

244 x 100 x 74 มม.
• น้ําหนักของลําโพงกลาง: 0.849 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร (กวาง x สูง x ลึก): 

242 x 352 x 360 มม.
• น้ําหนักของซับวูฟเฟอร: 5.61 กก.
• ขนาดหีบหอบรรจุ (กวาง x สูง x ลึก): 

1030 x 307 x 425 มม.
• น้ําหนักรวมบรรจุภัณฑ: 21 กก.
•
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