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ระบบ Micro DVD ทันสมัย

MCD263
ใส่ความมีชีวิตชีวาให้ประสบการณ์กา

รชมภาพยนตร์
ระบบ Micro DVD จาก Philips รุ่น MCD263 
ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การชมภาพยนตร์ในบ้านโดยไม่เกะกะ ด้วยเทคโนโลยี Dolby Virtual Speaker 
และเอาต์พุตวิดีโอ HDMI ที่สูงถึง 1080p ที่มอบเสียงเซอร์ราวด์และภาพคมชัดเหมือนในโรงภาพยนตร์

เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
• Dolby Virtual Speaker ให้คุณภาพเสียงดุจฟังในโรงภาพยนตร์
• HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
• เล่น DVD, DivX® Ultra, (S)VCD, MP3/WMA-CD(RW) และซีดีภาพ

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• รวม Total 60W RMS / 1200W PMPO
• USB direct สำหรับเล่นภาพถ่าย และเพลง MP3/WMA

การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• รูปทรงเพรียวบางมีสไตล์ ตั้งวางบนโต๊ะหรือติดผนังได้ตามต้องการ
• ฝาด้านหน้าเลื่อนด้วยระบบมอเตอร์ช่วยเพิ่มความมีสไตล์และความสวยงาม



 HDMI 1080p

HDMI 1080p 
ที่มีการลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอจะให้ภาพ
ที่คมชัดไร้ที่ติ 
สามารถแสดงภาพยนตร์ความละเอียดมาตรฐาน
ให้เป็นความละเอียดสูงได้ 
ทำให้เห็นรายละเอียดได้มากขึ้นและทำให้ภาพ
สมจริงมากขึ้น Progressive Scan (แสดงเป็น "p" 
ใน "1080p') 
จะลดเส้นที่มักปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์ 
และให้ภาพที่คมชัดเหนือชั้น สรุปคือ HDMI 
มีการเชื่อมต่อสัญญาณดิจิตอลโดยตรงที่สามาร
ถนำสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงชนิดดิจิตอล
พร้อมกับสัญญาณเสียงหลายช่องชนิดดิจิตอลไ
ด้โดยไม่ใช้ขั้นตอนการแปลงสัญญาณเป็นอะน
าล็อก 
จึงให้ภาพและเสียงคุณภาพเยี่ยมปราศจากสัญญ
าณรบกวนใดๆ

Dolby Virtual Speaker
Dolby Virtual Speaker 
คือเทคโนโลยีเสียงขั้นสูงในการสร้างสรรค์เสียงเ
ซอร์ราวด์ที่หนักแน่นและมีพลังจากระบบลำโพ
งคู่ ระบบ Spatial Algorithm 
ขั้นสูงทำให้ได้เสียงที่มีคุณภาพระดับ 5.1 
channel ที่สมบูรณ์แบบ รองรับการเล่น DVD 
ด้วยระบบ 2-channel 
และด้วยการประมวลผลระบบ Dolby Pro Logic 
II 
จะเปลี่ยนเสียงสเตอริโอคุณภาพสูงจากแหล่งต่า
งๆ ให้กลายเป็นเสียงเซอร์ราวด์แบบ Multi-
channel ที่สมจริงดุจมีชีวิต 
โดยไม่จำเป็นต้องซื้อลำโพงเสริม สายไฟ 
หรือขาตั้งลำโพงเพิ่มเติมอีกต่อไป

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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ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 

การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ, ความละเอียดสูง 
(720p, 1080i, 1080p)

เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Digital Sound Control 4 

โหมด, Dynamic Bass Boost, ความดัง
• ระบบเสียง: Dolby Digital, Dolby Virtual speaker
• พลังขับเสียง: 2x10W + 40W (RMS)

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 3"
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DivX Ultra, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/

SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, 

การควบคุมโดยผู้ปกครอง, เมนูดิสก์, 
กรอถอยหลังอย่างเร็ว, กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, OSD, 
ซูม, เล่นต่อหลังจากหยุด, เล่นภาพช้า

• โซนของแผ่น DVD: 3
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

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

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

RW
• โหมดเล่นแผ่น: ซ้ำ/หนึ่ง/ทั้งหมด/โปรแกรม, 

การเล่นแบบสุ่ม, ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง
• รองรับป้าย ID3: ใช่
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/

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

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM

• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ใช่
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ
• เอาต์พุต AV: แจ็คหูฟัง 3.5 มม. ภายนอก 1 อัน
• Aux in: 3.5 มม. (ช่องเชื่อมต่อ MP3)
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาอากาศ FM, HDMI ออก, 

Subwoofer out
• USB: โฮสต์ USB
• หูฟัง: 3.5 มม.

สะดวกสบาย
• การปลุก: ปลุกด้วย CD, ตั้งเวลาปิดเครื่อง, 

ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย USB
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: LCD
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ไทย, จีน (ไต้หวัน)
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM
• แบบติดผนัง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายสัญญาณเสียง/วิดีโอ, 

สกรูสำหรับการติดตั้งบนผนัง x2, 
ใบรับประกันทั่วโลก

• คู่มือผู้ใช้: ใช่
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ใช่
• รีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

542 x 238 x 102 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

600 x 400 x 308 มม.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

170 x 197 x 302 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 7.1 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 8.8 กก.

กำลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz
•
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