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ด้วย Ambisound
ดื่มด่ำกับประสบการณ์เสียงเซอร์ราวด์ 5.1 จากระบบที่รวมไว้ด้วยกันเพียงชุดเดียวได้ในทุกห้อง 
พร้อมทั้งสุดยอดแห่งพลังเสียงและคุณภาพของภาพ SoundBar ที่เปี่ยมด้วยพลัง Ambisound 
ยังงามสง่าเมื่อวางไว้ใต้ทีวีจอแบนทุกยี่ห้อ

สัมผัสพลังเสียง
• Ambisound ที่ให้พลังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 จากลำโพงเพียงไม่กี่ตัว
• คุณภาพเสียงดีเยี่ยมด้วยทวีตเตอร์แบบ Soft Dome และ DoubleBASS
• FullSound™ นำประสบการณ์ฟังซีดีสู่ MP3

สด
• SoundBar พร้อมลำโพง แอมพลิฟายเออร์ และเครื่องเล่น DVD ในตัว
• เข้ากับ TV จอแบนทุกรุ่นด้วยความลงตัวที่สุดกับทีวี 42 นิ้ว หรือใหญ่กว่า
• ระบบควบคุมการทำงานแบบหน้าจอสัมผัสที่สามารถควบคุมการเล่นและระดับเสียงได้ไม่ยุ่งยาก

ดู
• HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
• Faroudja DCDi เพื่อวิดีโอคุณภาพสูงที่มีความคมชัดอย่างไม่น่าเชื่อ

เชื่อมต่อ
• เชื่อมต่อ iPod ของคุณสำหรับการเล่นสื่อด้วยระบบควบคุมบนหน้าจอ
• USB 2.0 Link ความเร็วสูงเล่นไฟล์เพลง/วิดีโอจากแฟลชไดรฟ์ USB
• EasyLink ที่ควบคุมผลิตภัณฑ์ EasyLink ทั้งหมดด้วยรีโมทคอนโทรล



 Ambisound
เทคโนโลยี Ambisound 
ล้อมรอบหลายช่องเสียงด้วยลำโพงไม่กี่ตัว 
ดื่มด่ำกับพลังเสียง 5.1 
โดยไม่จำกัดตำแหน่งที่นั่งฟัง 
รูปร่างหรือขนาดห้อง 
และไม่ต้องติดตั้งลำโพงและสายระโยงระยาง 
พร้อมเอฟเฟกต์ที่ผสมผสานการลดอัตราข้อมูลใ
นการสตรีม การประมวลผลที่หลากหลาย 
และการวางตำแหน่งตัวขับในองศาต่างๆ 
อย่างพิถีพิถัน Ambisound 
จึงถ่ายทอดเสียงได้ทรงพลังกว่าปกติด้วยลำโพง
ไม่กี่ตัว

SoundBar
SoundBar 
เป็นทางออกสำหรับโฮมเธียเตอร์ที่รวมทุกอย่าง
ไว้ในเครื่องเดียวได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
ซึ่งส่งผ่านพลังเสียงเซอร์ราวด์ 5.1 ชั้นเยี่ยม 
ให้อรรถรสในการรับชมภาพยนตร์ 
ด้วยการรวมลำโพง แอมพลิฟายเออร์ 
และเครื่องเล่น DVD ไว้ภายใน SoundBar 
จึงเป็นได้ทุกอย่างที่คุณต้องการภายใต้โทรทัศน์
ของคุณ 
ทั้งยังให้คุณจัดห้องนั่งเล่นได้ในแบบที่คุณต้องก

าร 
แต่ยังคงให้ประสบการณ์พลังเสียงแบบหลายช่อ
งที่น่าอัศจรรย์สำหรับช่วงเวลาสำคัญในการชมภ
าพยนตร์กับเพื่อนและครอบครัว

เชื่อมต่อ iPod ได้
แท่นวางที่มาพร้อมกับระบบโฮมเธียเตอร์ของคุ
ณนั้น ให้คุณดูหนัง ฟังเพลง และดูภาพถ่ายต่างๆ 
ได้จาก iPod ของคุณ ยิ่งไปกว่านั้น 
คุณยังสามารถควบคุม iPod 
และเบราส์ดูเนื้อหาได้บนหน้าจอทีวีของคุณด้วย
รีโมทของระบบโฮมเธียเตอร์ 
การเชื่อมต่อเช่นนี้จึงนำความบันเทิงแบบพกพา
มาสู่บ้านของคุณด้วยการใช้งานที่ง่ายดาย 
และให้ความสะดวกสบายอย่างแท้จริง

Faroudja DCDi
'เพลิดเพลินไปกับภาพวิดีโอคุณภาพสูงที่มีความ
คมชัดเหลือเชื่อในโทรทัศน์ความละเอียดสูงพิเ
ศษด้วยเทคโนโลยี Faroudja DCDi 
คุณสมบัติลดรอยหยักที่เกิดขึ้นเมื่อชมภาพวิดีโอ
แบบสลับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาพเคลื่อนไหว 
จึงให้ภาพเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติ 
ทำให้ประสบการณ์ในการชมภาพยนตร์ของคุณ
ไปสู่ภาพที่สดใส และนุ่มนวลขึ้นอีกระดับหนึ่ง

USB 2.0 Link ความเร็วสูง
Universal Serial Bus หรือ USB 
คือโปรโตคอลมาตรฐานที่ใช้เชื่อมต่ออย่างง่ายด
ายกับคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์พ่วง 
อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในครัวเรือน อุปกรณ์ 
Hi-Speed USB มีอัตราการถ่ายโอนข้อมูลถึง 480 
Mbps ซึ่งมากกว่าอุปกรณ์ USB ดั้งเดิมซึ่งมีอัตรา 
12 Mbps คุณเพียงแค่เสียบอุปกรณ์ USB 
แล้วเลือกภาพยนต์ เพลงหรือภาพ 
แล้วเล่นได้ด้วยช่องเชื่อมต่อ Hi-Speed USB 2.0

EasyLink
EasyLink 
ช่วยให้คุณสามารถควบคุมอุปกรณ์หลายชิ้นได้ด้
วยรีโมทหนึ่งเดียว 
โดยใช้โปรโตคอลมาตรฐานอุตสาหกรรม HDMI 
CEC เพื่อเชื่อมการใช้งานระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ 
ผ่านสาย HDMI 
คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์เชื่อมต่อทั้งหมดที่มี 
HDMI CEC ได้พร้อมกันเพียงกดปุ่มครั้งเดียว 
ใช้งานสแตนด์บายและเล่นได้แสนง่ายดาย
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ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง 

(720p, 1080i, 1080p), 
การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, Faroudja DCDi

เสียง
• ระบบเสียง: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby 

Prologic II, สเตอริโอ
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: 

ระบบควบคุมเสียงแหลมและเสียงเบส, Smart 
Surround, DoubleBass, ClearVoice

• การตั้งค่าอีควอไลเซอร์: Action, Rock, Concert, 
Classic, Drama, Jazz, เล่นเกมส์, ปาร์ตี้, ข่าวสาร, 
กีฬา

ลำโพง
• ประเภทลำโพง: ผสานรวมอยู่ในตัวเครื่อง
• ตัวขับเสียง: ลำโพงเสียงแหลม Dome 2 x 1", 

วูฟเฟอร์แบบ Full Range 6 x 2.5"
• ความต้านทานของลำโพง: 6 โอห์ม
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ
• ตัวขับของซับวูฟเฟอร์: วูฟเฟอร์แบบ Long Throw 1 

x 6.5"
• ความต้านทานของซับวูฟเฟอร์: 4 โอห์ม
• ช่วงความถี่ของซับวูฟเฟอร์: 35-200 เฮิร์ตซ์

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

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
• สื่อที่เล่นได้: DVD-วิดีโอ, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, ิวิดีโอ CD/SVCD, CD-R/CD-RW
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

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

USB
• อัตราบิต MP3: 32-256 kbps และ VBR

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

แฟลชไดรฟ์ USB
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

ภาพสไลด์พร้อมเสียงเพลงประกอบ, หมุน, ซูม

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: FM, AM

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหน้า/ด้านข้าง: ตัวเชื่อมต่อ Dock, 

USB, สัญญาณเข้า MP3
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: เอาต์พุต HDMI, 

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Component, 
เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), TV in 
(audio, cinch), ช่องต่อลำโพง Easy-Fit, เชื่อมต่อ (กับ 
Power Box), AUX in

• ซับวูฟเฟอร์ (Power Box): เสาอากาศ FM, 
เสาอากาศ AM/MW, โคแอกเซียลดิจิตอลอินพุต, 
AUX In (cinch, 2 คู่), เชื่อมต่อ (กับตัวเครื่อง), 
อินพุตดิจิตอลแบบออปติคัล

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

1047 x 174 x 154 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 8.9 กก.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

322 x 425 x 322 มม.
• น้ำหนักของซับวูฟเฟอร์: 12.7 กก.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

1120 x 388 x 598 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 30 กก.

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ, 

คู่มือผู้ใช้, เชื่อมต่อ iPod ได้, รีโมทคอนโทรล, 
แบตเตอรี่สำหรับรีโมทคอนโทรล, สาย HDMI, 
สายวิดีโอ CVBS, สายสัญญาณเข้า MP3, เสาอากาศ 
FM, เสาอากาศ AM, สายเคเบิลการเชื่อมต่อ, 
สายไฟ, ตัวยึดติดผนัง, ใบรับประกันทั่วโลก

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.3 W
•
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