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ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3, 16:9
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 

บิต, 108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, 4 

x วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 

บิต, 192 kHz
• การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 Hz Hz
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >62 dB
• ระบบเสียง: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, 

สเตอริโอ
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Classic, Concert, 

ดิจิตอล, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
• กำลังขับ (RMS): 4x75W (ด้านหน้า+เซอร์ราวด์), 

2x100W (กลาง+ซับวูฟเฟอร์)
• กำลังขับรวม (RMS): 500 W
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระ

บบดิจิตอลใน Class "D", ระ
บบเสียงเบสแบบไดนามิก

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+RW, DVD+R, 

DVD-RW (โหมดวิดีโอ), DVD-R, ิวิดีโอ CD/
SVCD, ซีดีภาพ, Super Audio CD, WMA

• รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x

• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, MP3-CD, WMA, SACD 

Multichannel, SACD Stereo, CD-R, CD-RW
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, DTS, MP3, PCM, 

Windows Media™ Audio
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง
• สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง: พร้อมดนตรี (MP3)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• Auto store
• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: S-Video out, AUX in, Digital 

coaxial in, สายสัญญาณออก, เสาอากาศ FM, 

เสาอากาศ MW, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, 
ComponentVideo out Progressive, Composite 
video (CVBS) out, TV in (audio, cinch)

สะดวกสบาย
• รีโมทคอนโทรล: อเนกประสงค์

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W

ลำโพง
• ลำโพงแซทเทิลไลท์: ฉนวนแม่เหล็กด้านหน้า
• ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 120-20000 

Hz Hz
• ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 6 โอห์ม
• ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: 

ลำโพงทวีตเตอร์ทรงกรวย 1", วูฟเฟอร์ระดั
บกลางขนาด 3"

• ลำโพงตัวกลาง: ฉนวนแม่เหล็ก
• ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 120-20000 Hz Hz
• ความต้านทานของลำโพงกลาง: 3 โอห์ม
• ตัวขับลำโพงกลาง: ลำโพงทวีตเตอร์ทรงกรวย 1", 

วูฟเฟอร์ระดับกลางขนาด 3"
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-120 Hz
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 3 โอห์ม
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 

6.5"

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, เสาอากาศ FM/

MW, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรั
บรีโมทคอนโทรล, คู่มือผู้ใช้, 
คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, ใบรับประกัน, สายสั
ญญาณเสียง/วิดีโอ

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

360 x 54 x 324 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 2.7 กก.
• ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

94 x 175 x 65 มม.
• น้ำหนักของลำโพงรอบทิศทาง: 0.58 กก.
• ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 

225 x 94 x 75 มม.
• น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.78 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

360 x 340 x 130 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 3.92 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

570 x 310 x 440 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 18 กก.
•
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