
 

 

Philips
DVD Micro Theater

MCD139B
สนุกไปกับการรับชมภาพยนตร์

เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ที่คุณโปรดปรานด้วย Philips MCD139B ที่มี Progressive Scan 
เพื่อคุณภาพของภาพที่ดีเยี่ยม และ Dynamic Bass Boost ที่ขับเสียงอันทรงพลัง 
คุณจึงสามารถเพลิดเพลินกับภาพยนตร์ระดับโรงภาพพยนตร์ได้ภายในบ้านของคุณเอง!

เพลิดเพลินไปกับภาพยนตร์ ภาพ และดนตรีที่คุณชื่นชอบ
• สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์
• เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• รวม 100W RMS

เริ่มวันดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
• ระบบตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด
• การจูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก



 Progressive Scan
Progressive Scan 
จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 
2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า 
ซึ่งต่างจากการ 
สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จ
อก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ 
ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน
คราวเดียว 
ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอี
ยดสูงสุด 
และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว 
ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโด
ยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
Digital Sound Control 
มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ 
Jazz, Rock, Pop และ Classic 
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ 
เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ 
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือ
ก Digital Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

Dynamic Bass Boost
Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก
ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้
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เสียง
• พลังขับเสียง: 1800W PMPO
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 

โหมด, Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: Dolby Digital
• กำลังขับ (RMS): 2x25W + 50W RMS

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 3"
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: Passive

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD+RW, DVD-วิดีโอ, ซีดีภาพ, ิวิดีโอ 

CD/SVCD, DivX, DVD
• โหมดเล่นแผ่น: มุมมอง, PBC, เล่นภาพช้า, ซูม, 

OSD, เล่นต่อหลังจากหยุด, 
การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เล่น A-B ซ้ำ

• โซนของแผ่น DVD: 3
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-

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

ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
• จำนวนแผ่น: 1

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr 

(cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video 
(ใน Hosiden)

• Aux in: 1X(L/R)/RCA
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: Digital audio coaxial out, 

เสาอากาศ FM, สายสัญญาณออก, การเชื่อมต่อ DIN
• การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม., RCA Aux in

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, 

ตั้งเวลาปิดเครื่อง, นาฬิกาปลุกวิทยุ
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: White FTD
• ภาษา OSD: สเปน, อังกฤษ

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), เสาอากาศ FM, 

สายไฟ AC, IFU / คู่มือผู้ใช้, 
คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว, ใบรับประกันทั่วโลก

• รีโมทคอนโทรล: 38 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม
• สาย: Din
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: อังกฤษ

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

218 x 90 x 221.5 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

125 x 250 x 232 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

550 x 314 x 330 มม.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

147 x 250 x 232 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 13 กก.

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