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การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray

HTS7540
เพลิดเพลินกับพลังของโรงภาพยนตร์ภายในบ้านคุณ

ด้วยเครื่องเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
ระบบนี้ให้ภาพความละเอียดสูงและเสียงเซอร์ราวด์ในการออกแบบที่มีสไตล์ด้วยโลหะอะลูมิเนียมเ
คลือบเงา ลำโพงให้เสียงเซอร์ราวด์ Hi Fi 
คุณภาพสูงเพื่อให้คุณได้สัมผัสกับประสบการณ์ระดับโรงภาพยนตร์ภายในบ้านคุณ

ประสบการณ์การฟังในระดับเยี่ยม
• ระบบขยายเสียงดิจิตอลขั้นสูงเพื่อให้ได้เสียงชัดเจนและทรงพลัง
• เทคโนโลยี DoubleBASS เพื่อให้ได้เสียงเสียงกระหึ่มเต็มพลังและเสียงเบสทุ้มลึกยิ่งขึ้น
• ลำโพงเสียงแหลม Dome ให้เสียงชัดใส
• เสียงที่สดใสเพื่อให้รับฟังเสียงในภาพยนตร์และเพลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
• FullSound™ เพิ่มความมีชีวิตชีวาให้เพลง MP3
• DTS-HD และ Dolby TrueHD เพื่อเสียงเซอร์ราวด์ระดับ Hi-Fi

การออกแบบที่ช่วยเพิ่มความโดดเด่นให้ห้องของคุณ
• Energy Star เพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและสิ้นเปลืองพลังงานน้อยลง
• ออกแบบอย่างมีสไตล์พร้อมเคลือบอะลูมิเนียมและแท่นวางกระจก

เชื่อมต่อและสนุกกับความบันเทิงทุกรูปแบบ
• การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray เพื่อภาพที่คมชัดในระบบ HD 1080p อย่างสมบูรณ์
• BD-Live* (Profile 2.0) เพื่อให้คุณสนุกกับข้อมูลโบนัส Blu-ray ออนไลน์ได้
• EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล
• USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB



 DTS-HD และ Dolby TrueHD

DTS-HD Advanced Digital Out และ Dolby 
TrueHD ให้เสียงชั้นเลิศจากแผ่นดิสก์ Blu-ray 
ของคุณ 
เสียงที่ได้นั้นไม่แตกต่างจากการอัดเสียงในสตูดิ
โอโดยมืออาชีพ 
คุณจะได้ยินสิ่งที่ผู้สร้างต้องการให้คุณได้ยิน 
DTS-HD Advanced Digital Out และ Dolby 
TrueHD 
ช่วยเติมเต็มประสบการณ์ความบันเทิงคุณภาพ
สูงของคุณ

เทคโนโลยี DoubleBASS

DoubleBASS 
ช่วยให้คุณได้ฟังเสียงเบสที่ทุ้มที่สุดจากซับวูฟเ
ฟอร์ที่มีขนาดกะทัดรัด 
โดยบันทึกเสียงที่มีความถี่ต่ำแล้วเปลี่ยนให้เป็นเ
สียงในช่วงความถี่ที่สามารถได้ยินได้ของซับวูฟเ
ฟอร์ เสียงที่ได้จึงกระหึ่มจับใจ 
ให้คุณมีประสบการณ์การฟังที่เหนือชั้นเต็มรูปแ
บบ

การเล่นแผ่นดิสก์ Blu-ray
แผ่นดิสก์ Blu-ray 
มีความจุของการเก็บข้อมูลที่มีความละเอียดสูง 
ตลอดจนภาพที่มีระดับความละเอียด 1920 x 
1080 
ซึ่งเป็นนิยามของภาพความละเอียดสูงที่สมบูรณ์ 

ทุกภาพที่แสดงจึงดุจดังมีชีวิตด้วยรายละเอียด 
ทุกการเคลื่อนไหวจึงลื่นไหลอย่างต่อเนื่อง 
และทุกภาพจึงมีความสดใสคมชัด Blu-ray 
ให้เสียงในระบบเซอร์ราวด์ที่ปราศจากการบีบอั
ดสัญญาณ ดังนั้น 
ประสบการณ์เสียงที่คุณได้รับจึงสมจริงอย่างไม่
น่าเชื่อ 
ความจุของการเก็บข้อมูลจำนวนมหาศาลของดิส
ก์ Blu-ray 
ทำให้กลายเป็นสื่อที่สามารถบรรจุคุณสมบัติอินเ
ตอร์แอกทีฟอยู่ภายใน 
การนาวิเกตที่สม่ำเสมอระหว่างการเล่นและคุณ
สมบัติที่น่าตื่นใจอื่นๆ เช่น 
การแสดงเมนูบนหน้าจอ 
ได้นำเสนอมิติใหม่ให้กับความบันเทิงภายในบ้า
น

ลำโพงเสียงแหลม Dome

ทวีตเตอร์แบบ Soft Dome 
ให้เสียงชัดใสในช่วงความถี่สูงและปานกลาง 
เสียงจากลำโพงโดยรวมจึงชัดใสยิ่งขึ้น

BD-Live (Profile 2.0)

BD-Live 
เปิดโอกาสให้คุณได้เข้าสู่โลกกว้างของความละ
เอียดสูงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด 
พร้อมรับข้อมูลล่าสุดเพียงแค่เชื่อมต่อเครื่องเล่น
แผ่นดิสก์ Blu-ray กับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

แล้วตื่นเต้นไปกับการดาวน์โหลดข้อมูลสุดพิเศ
ษ, กิจกรรมสด, สนทนาสด, เกมส์ 
และการซื้อสินค้าออนไลน์ ทั้งหมดนี้รอคุณอยู่ 
สนุกไปกับเครื่องเล่นแผนดิสก์ Blu-ray และ 
BD-Live

เสียงที่สดใส

คุณมักจะพลาดช่วงสำคัญในบทสนทนา 
หรือเนื้อเพลงที่สร้างแรงบันดาลใจ การกรอ 
DVD กลับจึงเป็นการรบกวนความบันเทิง 
ขณะเดียวกัน 
การไม่สนใจสิ่งที่พลาดชมทำให้ความสนุกสนาน
ลดลง Clear Voice 
เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีระบบเสียง 
ที่เพิ่มความชัดเจนในการเปล่งเสียง 
ไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด หรือเสียงร้อง 
ทำให้คุณได้ยินทุก ๆ คำ 
คุณจึงรับชมได้อย่างเพลิดเพลินเต็มอิ่ม

EasyLink
EasyLink 
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้
วยรีโมทหนึ่งเดียว 
โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI 
CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ 
ผ่านสาย HDMI 
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี 
HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว 
ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต 

/ 150MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง 

(720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, 
การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

เสียง
• กำลังขับ (RMS): 4x125W, 2x250W
• กำลังขับทั้งหมด (RMS): 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: Rock, Action, Classic, 
Concert, Drama, Lounge, เล่นเกมส์, กีฬา

การเล่นวิดีโอ
• รูปแบบการบีบอัด: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, 

WMV, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, XviD, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, H.264, VC-1, 
WMV 9

• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, CD-R/CD-RW, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, วิดีโอ CD/SVCD, BD วิดีโอ, 
BD-R/RE 2.0, แฟลชไดรฟ์ USB (FAT16/32), HDD 
USB (FAT32)

• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

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

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

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

RW, แฟลชไดรฟ์ USB
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: หมุน, ซูม, 

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: Hi-Speed USB, 

สัญญาณเข้า MP3
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, 

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, 
เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), AUX in, 
เสาอากาศ FM, ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, อีเธอร์เน็ต, 
โคแอกเซียลดิจิตอลอินพุต, 
อินพุตดิจิตอลแบบออปติคัล

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 120/230VAC, 50/60Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.8 W
• การใช้พลังงาน: 180 วัตต์

ลำโพง
• ลำโพงแซทเทิลไลท์: 4 Floor standing pillars, 3 ทาง
• ตัวขับลำโพงแซทเทิลไลท์: ทวีตเตอร์ Dome 18 มม., 

วูฟเฟอร์แบบเต็มช่วงเสียงขนาด 2x 3"
• ความต้านทานของลำโพงแซทเทิลไลท์: 6 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของลำโพงแซทเทิลไลท์: 150-

20000 เฮิร์ตซ์
• ลำโพงตัวกลาง: ฉนวนแม่เหล็ก, 3 ทาง
• ตัวขับลำโพงกลาง: วูฟเฟอร์ 2 x 2.5", ทวีตเตอร์ 

Dome 18 มม.
• ช่วงความถี่ของตัวกลาง: 150-20000 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทานของลำโพงกลาง: 3 โอห์ม
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์ประสิทธิภาพสูง 8"
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 40-150 เฮิร์ตซ์
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 3 โอห์ม
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ 

AAA x 2, เสาอากาศ FM, สายไฟ, 
คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, คู่มือผู้ใช้, 
ใบรับประกันทั่วโลก, สาย HDMI

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 435 x 64 x 341 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 4 กก.
• ขนาดลำโพงเซอร์ราวด์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

98 x 1108 x 93 มม.
• น้ำหนักของลำโพงรอบทิศทาง: 3.9 กก.
• ขนาดลำโพงกลาง (กว้าง x สูง x ลึก): 

370 x 104 x 87 มม.
• น้ำหนักของลำโพงกลาง: 1.3 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

295 x 375 x 295 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 6.3 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

1115 x 610 x 365 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 28 กก.
•
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