
ัวอย่างที่ดีที่สุดของความบั
ต
นเทิง
ดื่มด่ำกับพลัง
้นสูงนี้สะท้อน
บใจไม่รู้ลืมภา

เต็มตา
• เล่น 
• การป
• สัญญ
• Dolb

พลังเส
• ระบ
• ทวีต
• ลำโพ
• ตัวเส
• การป
• กำล

การออ
• การอ
• โครง
สมบูรณ์แบบ
แห่งเสียงและภาพตระการตาด้วย DVD Micro Theatre MCD709 การออกแบบขั
ถึงเทคโนโลยีเสียงและภาพที่ทันสมัย ให้ความบันเทิงที่คุณจะประทั
ยในห้องนั่งเล่นของคุณ

เต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
ระมวลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
าณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
y Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

ียงสุดประทับใจ
บขยายเสียงดิจิตอล Class D เพื่อเสียงคุณภาพเยี่ยม
เตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodymium เพื่อพลังเสียงสมจริง
งแบบ Real rosewood เพื่อคุณภาพเสียงที่สมบูรณ์แบบ
ียบลำโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณได้ดีที่สุด
รับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม

ัง RMS รวม 380W

กแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
อกแบบส่วนประกอบในระดับไฮเอนด์พร้อมขาตั้ง
ตู้แบบอะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป
 

Philips
DVD Micro Theater

MCD709



 

เสียง
• พลังขับเสียง: รวม 380W RMS
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: เครื่องขยายเสียงระ

บบดิจิตอลใน Class "D", Digital Sound Control 4 
โหมด, Dynamic Bass Boost, ความดัง

• ระบบเสียง: Dolby Digital

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: ทวีตเตอร์แบบริบบิ้น, 

กล่องลำโพงที่ทำจากไม้ Rosewood, ตั
วเสียบลำโพงแบบ Gold-plate, 
ถอดฝาครอบลำโพงได้

• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ

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

ซีดีภาพ, ิวิดีโอ CD/SVCD
• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, 

เล่นภาพช้า, ซูม, การควบคุมโดยผู้ปกครอง, 
การบีบอัดช่วงไดนามิค

• 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: มอเตอร์, ถาด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr 

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

• Aux in: 2x(L/R)/ RCA
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: Active subwoofer Pre-out, 

Digital audio coaxial out, Digital optical out, 
เสาอากาศ FM, สายสัญญาณออก, เสาอากาศ MW

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั

้งเวลาปิดเครื่อง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
• ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
• สัญญาณไฟ: โหมด DIM

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), สายควบคุม, 

เสาอากาศ FM/MW
• รีโมทคอนโทรล: 49 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 

ก้อน

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

240 x 160 x 230 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

240 x 948 x 223 มม.
• ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

426 x 336 x 255 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

1192 x 440 x 524 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 35 กก.
•
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ใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ 
ะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชั
การใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนา
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สัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอก่อน 
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