
ลิกโฉมประสบการณ์รับชมภา
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คุณภา
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• ภาพ
• รับรอ
• เพล
• แผ่น

ติดตั้ง
• ช่อง
• ลำโพ
พ
MI และ Video upscaling
เทิงภายในบ้านแบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ สามารถเล่นแผ่นดิสก์ใดๆ ในระบบเสียงมั
olby และ DTS คุณจึงผ่อนคลายและเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และ
ด้อย่างเต็มที่

พของเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม
อัตราการสุ่มสัญญาณภาพดิจิตอลเพื่อรองรับภาพความละเอียดสูงถึง 1080i
์พุตดิจิตอล HDMI เพื่อการเชื่อมต่อที่ง่ายดายเพียงใช้สายเส้นเดียว
าพ JPEG ความละเอียดสูงเพื่อภาพที่มีความละเอียดสมจริง
เซอร์ราวด์ DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
กับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง

รถเล่นได้หลากชนิด
ยนตร์: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
งด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นไฟล์วิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น

ง: CD, MP3-CD, CD-R/RW และ Windows Media™ Audio
ซีดีภาพ (JPEG) และแผ่นเพลง (MP3)

ได้สะดวกรวดเร็ว
เสียบ Easy-fit™ พร้อมรหัสสีเพื่อการติดตั้งได้อย่างสะดวก

งตั้งพื้นแบบ Full length เพื่อเสียงอันน่าประทับใจยิ่งขึ้น
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 

บิต, 108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: High Def (720p, 

1080i), Progressive Scan

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 

บิต, 192 kHz
• การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 Hz
• กำลังขับ (RMS): 4x125W, 2x250W
• พลังขับเสียงโดยรวม: 1000 วัตต์
• ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, 

สเตอริโอ

ลำโพง
• ลำโพงตัวกลาง: ฉนวนแม่เหล็ก
• ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ 2 x 2.5", ทวีตเตอร์ 1 x 

2"
• ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 Hz
• ความต้านทานของลำโพงกลาง: 2 โอห์ม
• ลำโพงแซทเทิลไลท์: ฉนวนแม่เหล็กด้านหน้า
• ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: 

วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
• ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150-

20000 Hz
• ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 โอห์ม
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 8"
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-150 Hz
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 2 โอห์ม
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ

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

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4
• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, CD-R/CD-RW, 

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

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

RW
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

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

ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3, หมุน, ซูม

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

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: แจ๊คไมโครโฟน 3.5 

มม.
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, เอาต์พุตสั

ญญาณภาพ Component, S-Video out, เอาต์พุตสั
ญญาณภาพ Composite (CVBS), ช่องต่อลำโพง 
Easy-Fit, เสาอากาศ FM, เสาอากาศ AM/MW, 
Digital coaxial in, AUX in, TV in (audio, cinch), 
VGA ออก

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ 

AAA x 2, ขาตั้งลำโพง 4 ชุด, สายวิดีโอ CVBS, 
สายเคเบิล VGA, เสาอากาศ FM, เสาอากาศ AM, 
ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

435 x 55 x 327 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 2.44 กก.
• ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 

433.5 x 90.2 x 68.8 มม.
• น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.4 กก.
• ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

98.7 x 1104.3 x 63.3 มม.
• น้ำหนักของลำโพงรอบทิศทาง: 3.7 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

240 x 365.5 x 426.5 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 8.7 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

1234 x 478 x 516 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 32.9 กก.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 1 W
•

ระบบโฮมเธียเตอร์&#x2009;&#x2009; DVD&#x2009;&#x2009; 
พร้อม&#x2009;&#x2009; Video&#x2009;&#x2009; Upscaling&#x2009;&#x2009; 
รายละเอียดเฉพาะ
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