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ระบบ DVD โฮมเธียเตอร์

HTS3548W
ระเบิดความมันส์ให้สะใจ!

พร้อมลำโพงหลังแบบไร้สาย
ระบบความบันเทิงดิจิตอลภายในบ้านที่ล้ำสมัยนี้ช่วยให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ภาพและเสียงราวกับอยู่ในโรงภา
พยนตร์ 
ซึ่งมาพร้อมกับลำโพงหลังไร้สายและระบบเสียงแบบไดนามิกที่ติดตั้งได้สะดวกโดยไม่ต้องมีสายไปเกะกะภายในห้
อง

เชื่อมต่อและเพลิดเพลินได้จากหลายแหล่ง
• USB Direct สำหรับภาพถ่ายและเพลงจากแฟลชไดรฟ์ USB
• สัญญาณเข้า MP3 สำหรับการเล่นเพลงจากเครื่องเล่นแบบพกพา

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

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่
• HDMI 1080i พร้อมการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูง
• ระบบให้คะแนนการร้องคาราโอเกะสำหรับการประกวดร้องเพลงกันอย่างสนุกสนานที่บ้าน
• เสียงเซอร์ราวด์ DTS, Dolby Digital และ Pro Logic II
• การประมวลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง

ตั้งค่าและใช้งานง่าย
• ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายเพื่อลดการใช้สายไฟในห้องคุณ



 ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย
ลำโพงด้านหลังแบบไร้สายให้ความยืดหยุ่นและ
คล่องตัวในการจัดวางลำโพง 
เราได้พัฒนาลำโพงแบบไร้สายที่ใช้เทคโนโลยี
ที่ปราศจากคลื่นรบกวนเพื่อช่วยให้เสียงเซอร์รา
วด์เต็มรูปแบบโดยไม่ต้องมีการเชื่อมต่อสาย

HDMI 1080i
HDMI ย่อมาจาก High Definition Multimedia 
Interface 
(ช่องเสียบสัญญาณมัลติมีเดียความละเอียดสูง) 
เป็นระบบการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรง
ที่สามารถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิ
ดดิจิตอลพร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิด
ดิจิตอลได้ 
และจากการขจัดขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็น
อะนาล็อกจึงทำให้ภาพและเสียงที่ได้มีคุณภาพ
ดีเยี่ยม ปราศจากสัญญาณรบกวนใดๆ ช่องเสียบ 
HDMI ยังสามารถใช้กับ DVI (Digital Video 
Interface) ซึ่งเป็นระบบเดิมได้อีกด้วย

USB Direct
เพียงต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับพอร์ต USB 
ที่เครื่อง Philips DVD 
เพลงและภาพดิจิตอลของคุณจะเล่นจากเครื่อง
ได้โดยตรง 
คุณสามารถแบ่งปันความประทับใจให้กับครอบ
ครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที

สัญญาณเข้า MP3
สัญญาณเข้า MP3 
ใช้เทคโนโลยีพลักแอนด์เพลย์ 
ซึ่งช่วยในการเล่นเพลง MP3 
ได้โดยตรงผ่านระบบโฮมเธียเตอร์โดยการต่อเค
รื่องเล่น MP3 แบบพกพาเข้ากับแจ๊คหูฟังในตัว 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับการฟังเพลงคุณภา
พสูงของระบบโฮมเธียเตอร์ของ Philips 

ขณะที่เล่นเพลงโปรดของคุณจากเครื่องเล่น 
MP3 แบบพกพา

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

สามารถเล่นได้หลากชนิด
เล่นสื่อได้ทุกรูปแบบที่คุณต้องการ ไม่จะเป็น 
DivX, MP3s, WMA หรือ JPEG 
สัมผัสความสะดวกเหนือใครในการเล่นสื่อได้อย่
างยอดเยี่ยม 
และความหรูหราในการร่วมรับชมสื่อบนจอโทร
ทัศน์หรือระบบโฮมเธียเตอร์ในบรรยากาศสบาย
ๆ แบบห้องนั่งเล่น

ลำโพงตั้งพื้น
ลำโพงตั้งพื้นให้อิสระในการจัดวาง

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

12-bit/108MHz video DAC
Video DAC 12 
บิตเป็นระบบแปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอะนาล็
อกที่มีประสิทธิภาพมากกว่า 
สามารถรักษาทุกรายละเอียดของคุณภาพภาพถ่
ายที่แท้จริง 
โดยแสดงทุกเฉดสีอย่างละเอียดและให้สีที่มีควา
มสม่ำเสมอ 
ภาพที่ได้จึงมีความสดใสเป็นธรรมชาติ 
ต่างกับระบบ DAC ขนาด 10 บิต 
ที่จะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชัดเจนเมื่อฉายภา
พด้วยการใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนาดใหญ่
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 

108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: High Def (720p, 

1080i), Progressive Scan

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 4x125W, 2x250W
• พลังขับเสียงโดยรวม: 1000 วัตต์
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 

192 kHz
• การตอบสนองต่อความถี่: 180-14000 เฮิร์ตซ์
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: >65 dB
• ระบบเสียง: DTS, Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

สเตอริโอ
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

เครื่องขยายเสียงระบบดิจิตอลใน Class "D", 
โหมดกลางคืน

• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, การ์ตูน, Classic, 
Concert, Drama, เล่นเกมส์, Jazz, Lounge, MTV, 
ข่าวสาร, ปาร์ตี้, RnB, Rock, กีฬา

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

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• 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, 

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

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

RW
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, กลับภาพ, 

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

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

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: USB, 

แจ๊คไมโครโฟน 3.5 มม., สัญญาณเข้า MP3
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, 

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, S-Video out, 
เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), 
สัญญาณโคแอกเชียลแบบดิจิตอลเข้า 2x, AUX in, 

TV in (audio, cinch), หัวต่อพร้อมใช้แบบไร้สาย, 
เสาอากาศ FM, เสาอากาศ AM/MW, ช่องต่อลำโพง 
Easy-Fit

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

ลำโพง
• ลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 Floor standing pillars, 

ลำโพงด้านหลังแบบไร้สาย
• ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: 

วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"
• ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 6 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150-

20000 เฮิร์ตซ์
• ลำโพงตัวกลาง: ฉนวนแม่เหล็ก, 3 ทาง
• ตัวขับลำโพงกลาง: ทวีตเตอร์ 1 x 2", วูฟเฟอร์ 2 x 

2.5"
• ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทานของลำโพงกลาง: 3 โอห์ม
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 8"
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 40-150 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 8 โอห์ม
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: ตัวส่งสัญญาณไร้สาย, 

ตัวรับสัญญาณไร้สาย, รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ 
AAA x 2, สายวิดีโอ CVBS, สายสัญญาณเข้า MP3, 
เสาอากาศ AM, เสาอากาศ FM, สายไฟ, 
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, 
ใบรับประกันทั่วโลก

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 55 x 310 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 4.04 กก.
• ขนาดเครื่องส่ง (กว้าง x สูง x ลึก): 

48.5 x 88.3 x 49 มม.
• ขนาดเครื่องรับ (กว้าง x สูง x ลึก): 

126 x 131.5 x 126 มม.
• ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

95 x 1184 x 73.5 มม.
• น้ำหนักของลำโพงรอบทิศทาง: 3.6 กก.
• ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 

435 x 93.5 x 67 มม.
• น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.45 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

159.5 x 355.5 x 370 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 4.78 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

924 x 584 x 420 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 30.3 กก.
•
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