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โฮมเธียเตอร์ 5.1 แชนเนล

DVD

HTS3539
เสียงเซอร์ราวด์ทรงพลัง

จากลำโพงขนาดกะทัดรัด
นำพลังเสียงของโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้านคุณ! 
ยกระดับประสบการณ์การรับชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณด้วยตัวขับลำโพงติดผนังที่ให้เสียงเซอร์ราวด์ 600 
วัตต์อันทรงพลังและการลดอัตราการสุ่มสัญญาณ DVD วิดีโอที่ 1080p ผ่าน HDMI 
เพื่อให้ภาพในระดับที่ใกล้เคียงกับ HD

ประสบการณ์การรับฟังชั้นเยี่ยม
• ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
• กำลังไฟ 600W RMS มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

ได้รับการออกแบบมาเพื่อยกระดับการชมภาพยนตร์ภายในบ้าน
• รูปลักษณ์ทันสมัยช่วยเติมเต็มบรรรยากาศในบ้านของคุณ

เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบ
• เล่นอุปกรณ์ DVD, VCD, CD และ USB
• รับรองด้วย DivX Ultra เพื่อการเล่นวิดีโอ DivX ที่มีคุณภาพยิ่งขึ้น
• HDMI สำหรับภาพยนตร์ความละเอียดสูงและคุณภาพของภาพ
• สัญญาณเสียงเข้าเพื่อเพลิดเพลินกับเสียงเพลงจากเครื่องเล่น iPod/iPhone/MP3
• EasyLink เพื่อควบคุมอุปกรณ์ HDMI CEC ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรลเพียงเครื่องเดียว



 กำลังไฟ 600W RMS

กำลังไฟ 600W RMS 
มอบเสียงยอดเยี่ยมให้กับภาพยนตร์และเพลง

Dolby Digital

จากการที่ Dolby Digital 
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้น
นำของโลก 
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของคนเรา 
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภา
พที่ดีเยี่ยม

ตัวขับลำโพงแบบเปิด

ตัวขับลำโพงแบบเปิดที่ให้พลังเสียงเต็มพลัง

สามารถเล่นได้หลากชนิด

ให้คุณเล่นแผ่นดิสก์และอุปกรณ์สื่อทุกชนิดที่คุ
ณต้องการ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ DVD, VCD, 
CD หรือ USB 
สัมผัสประสบการณ์ในการเล่นที่เหนือชั้นและค
วามสะดวกในการร่วมชมไฟล์มีเดียบนหน้าจอโ
ทรทัศน์และระบบโฮมเธียเตอร์

รับรองด้วย DivX Ultra

ด้วยการรองรับ DivX 
คุณจึงสนุกกับวิดีโอคุณสามารถเพลิดเพลินกับภ
าพวิดีโอที่เข้ารหัส DivX 
และภาพยนตร์จากอินเตอร์เน็ตได้ 
รวมถึงภาพยนตร์ฮอลลีวูดที่ซื้อ 
ภายในห้องนั่งเล่นของคุณ รูปแบบมีเดีย DivX 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ 
ภาพยนตร์ตัวอย่างและมิวสิควิดีโอลงบนสื่อต่าง
ๆ ได้ เช่น CD-R/RW และแผ่น DVD 
แบบบันทึกได้เพื่อเล่นกับเครื่องเล่น DVD 
หรือเครื่องเล่น Blu-ray DivX Ultra Certified 
ของ Philips เทคโนโลยี DivX Ultra 
ได้รวมการเล่น DivX พร้อมคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม 
เช่น บทบรรยายในตัว, เสียงในหลายภาษา, 

แทร็คและเมนูที่หลากหลายไว้ในรูปแบบไฟล์ห
นึ่งเดียวที่ใช้ได้สะดวก

HDMI สำหรับภาพยนตร์ HD

HDMI 
คือการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามา
รถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอ
ลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอล
ได้ 
และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็น
อะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพ
ดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ 
HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI 
ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย 
โดยสามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตร
ฐานให้เป็นความละเอียดสูงได้ 
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น

สัญญาณเสียงเข้า

สัญญาณเสียงเข้าช่วยให้คุณเล่นเพลงจากเครื่อ
งเล่น iPod/iPhone/iPad, MP3 
หรือแลปทอปได้โดยตรงผ่านการเชื่อมต่อที่แสน
ง่ายกับระบบการชมภาพยนตร์ในบ้านของคุณ 
เพียงเชื่อมต่ออุปกรณ์เสียงเข้ากับแจ็ค Audio In 
เพื่อเพลิดเพลินกับคุณภาพเสียงชั้นเลิศของระบ
บการชมภาพยนตร์ในบ้าน Philips
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อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: แบตเตอรี่ AAA x 2, เสาอากาศ 

FM, สายไฟ, รีโมทคอนโทรล, 
เอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย/ความปลอดภัย, 
เอกสารเครื่องหมายการค้า, คู่มือผู้ใช้, 
ใบรับประกันทั่วโลก

การเล่นเสียง
• รูปแบบการบีบอัด: MP3, WMA
• อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps

เล่นภาพนิ่ง
• รูปแบบการบีบอัด: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, 

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, ซูม

การเล่นวิดีโอ
• รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

MPEG4

สื่อการรับชม
• แผ่นดิสก์ที่สามารถเล่นได้: CD, CDDA, CD-R/CD-

RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, 
VCD

รูปแบบไฟล์
• เสียง: MP3, WMA
• ภาพ: JPEG
• วิดีโอ: Avi, DivX, MPEG, MPG

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า: Music iLink+, USB
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: AUX IN 1, 

ช่องเสียบตัวเชื่อมลำโพง, เอาต์พุตสัญญาณภาพ 
Composite (CVBS), Digital optical in, 
ช่องเสียบเสาอากาศ FM, เอาต์พุต HDMI 1.4 (ARC)

สะดวกสบาย
• EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel, 

การแมปอินพุตเสียงอัตโนมัติ, เล่นด้วยปุ่มเดียว, 
สแตนด์บายด้วยปุ่มเดียว, Remote Control-
Passthrough

ขนาด
• ตัวเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 360 x 58 x 325 มม.
• น้ำหนักตัวเครื่อง: 2.4 กก.
• ลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 85 x 160 x 95 มม.
• น้ำหนักของลำโพงกลาง: 0.3 กก.
• ความยาวสายเคเบิลของลำโพงกลาง: 2 ม.
• ลำโพงทอลบอยด้านหน้า (กว้างxสูงxลึก): 240 x 

1007 x 240 มม.

• น้ำหนักของลำโพงด้านหน้า: 1.6 กก.
• ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหน้า: 3 ม.
• ลำโพงทอลบอยด้านหลัง (กว้างxสูงxลึก): 240 x 

1007 x 240 มม.
• น้ำหนักของลำโพงด้านหลัง: 1.6 กก.
• ความยาวสายเคเบิลของลำโพงด้านหลัง: 7 ม.
• ซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 160 x 265 x 265 มม.
• ความยาวสายซับวูฟเฟอร์: 3 ม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 2.6 กก.
• บรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 800 x 400 x 377 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 15 กก.

ลำโพง
• ประเภทลำโพง: 1 x ลำโพงกลาง, 4 x 

ลำโพงทอลบอย
• ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
• ความต้านทานของลำโพงกลาง: 4 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของลำโพงกลาง: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
• ไดรเวอร์ต่อลำโพงทอลบอย: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 2.5"
• ความต้านทานของลำโพงทอลบอย: 4 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของลำโพงทอลบอย: 150 - 20k เฮิร์ตซ์
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ขนาด 1 x 5.25"
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 20 - 150 เฮิร์ตซ์

ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: HD (720p, 1080i, 

1080p/24fps), Progressive scan, 
การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

กำลังไฟ
• การใช้พลังงาน: 75 วัตต์
• แหล่งจ่ายไฟ: 220-240V, 50Hz
• ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.9 W

เสียง
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: เล่นเกม, ภาพยนตร์, เพลง, 

ข่าวสาร, ค่าเดิม
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dolby Digital Prologic II, 

โหมดกลางคืน
• ระบบเสียง: Dolby Digital 5.1
• พลังขับเสียงลำโพงกลาง: 100 วัตต์
• พลังขับเสียงลำโพงทอลบอย: 4 x 100 วัตต์
• พลังขับเสียงซับวูฟเฟอร์: 100 วัตต์
• กำลังขับรวม RMS ที่ 30% THD: 600 วัตต์

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