
ับชม รับฟัง เต็มอิ่มกับทุกอารม
ร
ความบันเทิงภ
สามารถเล่นแ
คุณจึงผ่อนคล

คุณภา
• Supe
• สัญญ
• Dyn

สามา
• ดนต
• แผ่น
• ภาพ

สะดว
• เครื่อ
• ลำโพ
ณ์
ายในบ้านระบบดิจิตอลสมบูรณ์แบบ สวยมีสไตล์ในขนาดกะทัดรัด 
ผ่นดิสก์ใดๆ ในระบบเสียงเซอร์ราวด์ Dolby หรือ DTS ได้อย่างมีคุณภาพ 
ายและเพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์และดนตรีในบ้านของคุณเองได้อย่างเต็มที่

พของเสียงและวิดีโอที่ยอดเยี่ยม
rwoofer พร้อมตัวขับ 8" ให้ประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยม
าณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด

amic Bass Boost ให้เสียงเบสหนักแน่นและชัดเจน

รถเล่นได้หลากชนิด
รี: CD, CD-R/RW และ MP3-CD
ซีดีภาพ (JPEG) และแผ่นเพลง (MP3)
ยนตร์: DVD, DVD+R/RW, (S)VCD, DivX, MPEG4

กสบายถึงขีดสุด
งเล่นแบบ 5 แผ่นที่เปลี่ยนได้รวดเร็วให้คุณฟังเพลงได้จำนวนมาก
งตั้งพื้นแบบ Full length เพื่อเสียงอันน่าประทับใจยิ่งขึ้น
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ภาพ/แสดงภาพ
• อัตราการจัดมุมมอง: 4:3, 16:9
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 

บิต, 108MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive Scan, 

วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 

บิต, 192KHz
• ระบบเสียง: Dolby Prologic II, DTS, Dolby Digital, 

สเตอริโอ
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: โหมดกลางคืน, Dynamic 

Bass Boost
• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Classic, Concert, 

ดิจิตอล, Drama, Jazz, Rock, Sci-Fi
• กำลังขับ (RMS): 6x150W
• กำลังขับรวม (RMS): 900 W
• การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 Hz
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: > 65dB

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

(โหมดวิดีโอ), DVD-R, DVD-วิดีโอ, ิวิดีโอ CD/
SVCD, CD-R/CD-RW, MP3-CD, ซีดีภาพ, 
MPEG4, DivX

• จำนวนแผ่น: 5

การเล่นเสียง
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

เล่นภาพนิ่ง
• สื่อที่เล่นได้: ซีดีภาพ, DVD+R/+RW, CD-R/RW
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• เล่นภาพนิ่งต่อเนื่อง: พร้อมดนตรี (MP3)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• เสาอากาศ: เสาอากาศ AM, เสาอากาศ FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• Auto store
• จำนวนช่องที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาอากาศ AM, AUX in, Digital 

coaxial in, สายสัญญาณออก, S-Video out, TV in 
(audio, cinch), ComponentVideo out Progressive, 
Composite video (CVBS) out, เสาอากาศ FM

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5W
• การใช้พลังงาน: 380 W

ลำโพง
• ลำโพงแซทเทิลไลท์: ฉนวนแม่เหล็กด้านหน้า, 2 

ทาง
• ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 120-

20000 Hz
• ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: 

ลำโพงทวีตเตอร์ทรงกรวย 1", 
วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียง 3"

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

วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2X3"
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 30-120 Hz
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 8"
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 6 โอห์ม
• ความต้านทานของลำโพงกลาง: 6 โอห์ม
• ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 6 โอห์ม

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ, สายสัญญาณเสียง, 

สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, เสาอากาศ AM/FM, 
รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, 
คู่มือผู้ใช้, ใบรับประกัน, 
คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว

• รีโมทคอนโทรล: 3139 258 70091

ขนาด
• ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 

246 x 93 x 68 มม.
• น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.34 กก.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

435 x 74.4 x 441 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 5.6 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

236 x 360 x 470 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 10.76 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 35 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

1216 x 517 x 576 มม.
• ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (สูง x ลึก): 1078 x 255 

(เส้นผ่านศูนย์กลาง) มม.
• น้ำหนักของลำโพงรอบทิศทาง: 2.75 กก.
•
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วามคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ 
สัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอก่อน 
เส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสั
มกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะ
ีด้วยรายละเอียดสูงสุด และ
้างภาพดังกล่าว 
ึงมีความคมชั
ครงสร้างของเส้นบนจอ

ตัวขับ 8"
ขับ 8" เหมาะกับผู้ฟั
คุณ โดยให้เสียงที่ทรงพลัง และ

st
่วยเพิ่มความสุขในการฟั
ขึ้น 
ดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดั
ได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
บสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั
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Bass Boost เพื่อเร่งระดั
ึงสามารถมีความสุขกั

ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
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่นได้หลากรูปแบบทำให้คุณสา
ทุกชนิดเพื่อการใช้เครื่องร่วมกั

ิงในการชมภาพยนตร์ของคุณ
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