
 

 

Philips
ระบบ DVD ขนาดเล็ก 
Cube

DVD
CD, MP3-CD, USB, FM
สูงสุด 24W

MCD1065
กล่องภาพยนตร์

เล่นโดยใช้ USB direct
เพลิดเพลินกับประสบการณ์การชมภาพยนตร์และการฟังเพลงที่บ้าน ด้วยระบบ DVD ขนาดเล็ก Cube จาก 
Philips รุ่น MCD1065 ที่เล่นได้ทั้ง DVD, VCD, CD และอื่นๆ พร้อมคุณสมบัติ USB Direct 
ในตัวสำหรับภาพถ่ายและเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา ที่มาด้วยรูปทรงกะทัดรัดลงตัวกับทุกพื้นที่และทุกไลฟ์สไตล์

เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
• เล่น DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD และ CD-RW
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
• USB direct สำหรับเล่นภาพถ่าย และเพลง MP3/WMA
เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• กำลังไฟฟ้าสูงสุด 24W RMS
การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• การออกแบบกะทัดรัดเหมาะกับทุกสถานที่และทุกไลฟ์สไตล์



 ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
Digital Sound Control มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ 
ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ Jazz, Rock, Pop และ Classic 
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ 
เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบต่างๆ 
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับความถี่เ
สียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือก Digital 
Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับประเภท
ดนตรีที่คุณกำลังเล่น
Dolby Digital
จากการที่ Dolby Digital 
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้นนำขอ
งโลก 
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียวกับกา
รทำงานของหูของคนเรา 
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภาพที่ดีเ
ยี่ยม
Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มากขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระดับเสี
ยงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเมื่อตั้ง
ไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว สามารถเปิด 
Dynamic Bass Boost เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่ยนแป
ลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
MCD1065/98

ไฮไลต์
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz
•

เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost, 

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
• ระบบเสียง: Dolby Digital
• พลังขับเสียงสูงสุด (RMS): 24W
ลำโพง
• ลำโพงหลัก: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, 

วูฟเฟอร์ขนาด 3"
การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD+RW, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, วิดีโอ 

CD/SVCD, DivX, DivX Ultra
• โหมดเล่นแผ่น: มุมมอง, เล่นภาพช้า, ซูม, เล่น A-B 

ซ้ำ, PBC, การควบคุมโดยผู้ปกครอง
• โซนของแผ่น DVD: 3
การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-

CD
• โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/

ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, เล่นซ้ำ, สุ่มเล่น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite CVBS 

(yellow cinch)
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: สายสัญญาณออก, เสาอากาศ FM, 

Digital coaxial out
• Aux in: 3.5 มม.
• หูฟัง: 3.5 มม.
• การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
สะดวกสบาย
• การปลุก: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, ปลุกด้วย CD, 

ปลุกด้วยวิทยุ
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: LCD
• สีของแสงพื้นหลัง: สีขาว
อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), คู่มือรับประกัน, 

คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, 
สายช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 มม.

ขนาด
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

140 x 143 x 198 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

550 x 200 x 248 มม.
• น้ำหนักสุทธิ: 3.4 กก.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 210 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 143 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 140 มม.
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