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1 ขอสำาคัญ

ความปลอดภัย

รจักสัญลักษณความปลอดภัยเหลานี้ 

  
สัญลักษณ 'สายฟา' แสดงใหเห็นวาวัสดุฉนวนปองกันภายในอุ
ปกรณอาจทำาใหเกิดไฟฟาช็อต เพื่อความปลอดภัยของทุกคนใน
ครอบครัว โปรดอยาถอดฝาครอบผลิตภัณฑออก 
สัญลักษณ 'เครื่องหมายตกใจ' แสดงวาคุณควรใสใจในคุณสมบัติของ
เครื่อง คุณจึงควรอานสิ่งพิมพที่ใหมาพรอมเครื่องโดยละเอียดเพื่อปอง
กันปญหาอันเกิดจากการทำางานและการบำารุงรักษา 
คำาเตือน: เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดไฟไหมหรือไฟฟาช็อต ไมควร
ใหอุปกรณสัมผัสโดนนฝนหรือความชื้น และวัตถุที่มีนบรรจุอย เชน 
ไมควรวางแจกันไวบนอุปกรณ 
ขอควรระวัง: เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อต เสียบปลั๊กใหลึกจนสุด 
(สำาหรับภูมิภาคที่ใชปลั๊กโพลาไรส: เพื่อปองกันไมใหเกิดไฟฟาช็อต 
ใหสวมสวนที่กวางของปลั๊กเขากับชองเสียบที่กวาง) 

คำาแนะนำาดานความปลอดภัยที่สำาคัญ

•	 โปรดทำาตามคำาแนะนำาทั้งหมด
•	 โปรดสนใจในคำาเตือนทั้งหมด
•	 หามใชอุปกรณนี้ใกลน
•	 ทำาความสะอาดดวยผาแหงเทานั้น
•	 หามนำาสิ่งของวางปดที่ชองระบายอากาศ โปรดติดตั้งตามคำา

แนะนำาของผผลิต
•	 หามติดตั้งใกลแหลงกระจายความรอน เชน เครื่องกระจาย

พลังงาน เครื่องทำาความรอน เตาอบ หรืออุปกรณอื่นๆ (เชน 
เครื่องขยายเสียง) ที่กอใหเกิดความรอน 

•	 ปองกันไมใหสายไฟถูกเหยียบหรือบีบอัด โดยเฉพาะอยางยิ่งที่
ปลั๊ก ที่เก็บและจุดที่ถอดออกจากเครื่อง

•	 ใชอุปกรณติดตั้ง/อุปกรณเสริมที่ผผลิตกำาหนดเทานั้น
•	 ใชกับรถเข็น แทนวาง ที่ตั้งแบบสามขา ตัวยึด หรือโตะที่ผผลิต

กำาหนดหรือที่ขายพรอมกับอุปกรณเทานั้น เมื่อใชรถเข็น โป
รดใชความระมัดระวังขณะเข็นรถเข็น/อุปกรณ เพื่อหลีกเลี่ยง
การไดรับบาดเจ็บจากอุปกรณหลนใส 

 
•	 ถอดปลั๊กอุปกรณออก ขณะเกิดพายุฝนฟาคะนอง หรือเมื่อ

ไมไดใชอุปกรณเปนเวลานาน 
•	 โปรดติตตอเกี่ยวกับการบริการกับพนักงานบริการที่มีความ

ชำานาญ จำาเปนตองนำาอุปกรณเขารับบริการ เมื่อเกิดความเสีย
หายไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม เชน สายไฟหรือปลั๊กเสียหาย 
นหกใส หรือมีวัตถุหลนลงบนเครื่อง เครื่องเปยกฝนหรือไดรับ
ความชื้น ทำางานไมปกติ หรือตกหลน

•	 การใชแบตเตอรี่ ขอควรระวัง – เพื่อปองกันแบตเตอรี่รั่ว ซึ่ง
อาจทำาใหรางกายบาดเจ็บ ทรัพยสินเสียหาย หรือตัวเครื่อง
เสียหาย: 
•	 ใสแบตเตอรี่ใหถูกตอง ตามเครื่องหมาย + และ - ที่

ปรากฏบนตัวเครื่อง
•	 ไมควรใหแบตเตอรี่ (ชุดแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่ที่ติดตั้ง) 

สัมผัสกับความรอน เชน แสงอาทิตย เปลวไฟ หรืออื่นๆ
•	 ถอดแบตเตอรี่ออก หากไมใชเครื่องเปนเวลานาน

•	 ไมควรใหมีนหยดหรือนสาดใสตัวเครื่อง 
•	 อยาวางสิ่งของที่อาจกอใหเกิดอันตรายไวบนเครื่อง (เชน วัตถุที่

บรรจุของเหลว เทียนที่จุดไฟ)
•	 หากใชปลั๊กไฟหลักหรือตัวเชื่อมอุปกรณตอขณะยกเลิกการ

เชื่อมตอกับตัวเครื่อง อุปกรณที่ยกเลิกการเชื่อมตอไปนั้นยังคง
พรอมใชงานอย

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด 
 • หามหลอลื่นชิ้นสวนใดๆ ของอุปกรณ
 • หามวางอุปกรณนี้ไวบนอุปกรณไฟฟาอื่นๆ
 • เก็บอุปกรณใหหางจากการสัมผัสโดนแสงแดด เปลวไฟ หรือความรอนโดยตรง 
 • หามเพงมองลำาแสงเลเซอรภายในอุปกรณนี้
 • ตรวจดูใหแนใจวาคุณสามารถเขาถึงสายไฟ ปลั๊กหรืออะแดปเตอรไดงาย เพื่อยกเลิกการ

เชื่อมตออุปกรณกับแหลงพลังงาน
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2 Micro System ของ
คุณ

ขอแสดงความยินดีที่คุณเลือกซื้อผลิตภัณฑของเรา และยินดีตอนรับส 
Philips เพื่อใหคุณไดรับประโยชนอยางเต็มที่จากบริการที่ Philips 
มอบให โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑของคุณที่ www.philips.com/
welcome

ขอมูลเบื้องตน

ดวยเครื่องนี้ คุณจะสามารถ:
•	 เพลิดเพลินกับเสียงที่ไดจากแผนดิสก, อุปกรณจัดเก็บขอมูล 

USB และอุปกรณภายนอกอื่นๆ;
•	 ฟงจากสถานีวิทยุ

คุณสามารถปรับเสียงเอาตพุตใหดีขึ้นไดโดยใชเอฟเฟกตเสีย
งดานลาง:
•	 Digital Sound Control (DSC)

•	 DSC 1: สมดุล
•	 DSC 2: เคลียร
•	 DSC 3: พลังแรง
•	 DSC 4: อบอน
•	 DSC 5: ใสกังวาน

เครื่องรองรับรูปแบบสื่อเหลานี้:

  
 

ภายในกลองมีอะไรบาง

ตรวจสอบและระบุอุปกรณที่ใหมาภายในกลองของคุณ:
•	 ตัวเครื่อง
•	 2 x ลำาโพง
•	 รีโมทคอนโทรล (มีแบตเตอรี่ AAA หนึ่งกอน)
•	 คมือผใช

  SOURCE

AUDIO IN

VOLUME

CD AUDIO IN

PRESET/ALBUM

MUTE

SHUFFLE

CLOCK SLEEP
TIMER

PROG

SOUND

 FM

VOL

DISPLAY

REPEAT

SOURCE

AUDIO IN

VOLUME
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ภาพรวมของตัวเครื่อง

 
a 

•	 เปดหรือปดเครื่อง
•	 เปลี่ยนไปยังโหมดสแตนดบายหรือโหมดสแตนดบาย Eco

b SOURCE
•	 เลือกแหลงเสียง: CD, USB, FM, AUDIO IN

c แผงการแสดงผล
•	 แสดงสถานะปจจุบัน

d 
•	 แจ็คสำาหรับอุปกรณ USB

e AUDIO IN
•	 แจ็คอินพุตเสียง (3.5 มม.) สำาหรับอุปกรณเสียงภายนอก

f ชองใสแผนดิสก

g 
•	 เปด/ปดชองใสแผนดิสก

h 
•	 หยุดเลนหรือลบโปรแกรม

i  / 
 
•	 ขามไปที่แทร็คกอนหนา/ถัดไป
•	 คนหาภายในแทร็ค/แผนดิสก/USB
•	 หาคลื่นสถานีวิทยุ
•	 ปรับเวลา

SOURCE

AUDIO IN

VOLUME

a

b
c

f

d
e g

k
j
i

h

j VOLUME +/-
•	 ปรับระดับเสียง

k 
•	 เริ่มเลน หยุดชั่วคราวหรือเลนตอ



5TH

ภาพรวมของรีโมทคอนโทรล

 
a 

•	 เปดหรือปดเครื่อง
•	 เปลี่ยนไปยังโหมดสแตนดบายหรือโหมดสแตนดบาย

พลังงาน Eco

b CD
•	 เลือกแหลง CD

c FM
•	 เลือกแหลง FM

d PRESET/ALBUM  / 
 
•	 เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา
•	 ขามไปที่อัลบั้ม กอนหนา/ถัดไป

e  / 
 
•	 ขามไปที่แทร็คกอนหนา/ถัดไป
•	 คนหาภายในแทร็ค/แผนดิสก/USB
•	 หาคลื่นสถานีวิทยุ
•	 ปรับเวลา

CD AUDIO IN

PRESET/ALBUM

MUTE

SHUFFLE

CLOCK SLEEP
TIMER

PROG

SOUND

 FM

VOL

DISPLAY

REPEAT

a

b
c

d

e

f

g

i
h

q

p

r

m
n
o

k

j

l

f VOL +/-
•	 ปรับระดับเสียง

g MUTE
•	 ปดเสียงหรือคืนคาระดับเสียง

h SOUND
•	 ปรับเอฟเฟกตเสียงใหดีขึ้นไดดวย Digital Sound 

Control (DSC)

i CLOCK
•	 ตั้งเวลา
•	 ดูขอมูลนาฬิกา

j SLEEP/TIMER
•	 ตั้งคาระบบตั้งเวลาปด
•	 การตั้งเวลาปลุก

k PROG
•	 ตั้งโปรแกรมแทร็ค
•	 การตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุ
•	 เก็บขอมูลการตั้งสถานีวิทยุ FM อัตโนมัติ

l DISPLAY
•	 ปรับความสวางของหนาจอ

m SHUFFLE
•	 เลนเพลงแบบสม

n 
•	 หยุดเลนหรือลบโปรแกรม

o REPEAT
•	 เลนซหนึ่งแทร็คหรือทุกแทร็ค

p 
•	 เริ่มเลน หยุดชั่วคราวหรือเลนตอ

q USB/AUDIO IN
•	 เลือกแหลง USB หรือ AUDIO IN

r 
•	 กดเพื่อเปดหรือปดชองใสแผนดิสก
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3 เริ่มตนใชงาน

ขอควรระวัง

 • การใชอุปกรณควบคุม ปรับแตง หรืออุปกรณการทำางานอื่นๆ ที่มีขั้นตอนนอกเหนือ
จากที่กลาวไว อาจทำาใหเกิดการนำาความรอนที่เปนอันตรายหรือการทำางานอื่นๆ ที่
ไมปลอดภัย

โปรดทำาตามคำาแนะนำาในบทนี้ตามลำาดับ
หากคุณติดตอ Philips โปรดแจงหมายเลขรนและหมายเลข
ผลิตภัณฑของอุปกรณนี้ หมายเลขรนและหมายเลขผลิตภัณฑมีอยที่
ดานหลังอุปกรณ เขียนหมายเลขดานลางนี้: 
หมายเลขรน __________________________
หมายเลขผลิตภัณฑ ___________________________

เชื่อมตอลำาโพง

หมายเหตุ

 • เพื่อยกระดับประสิทธิภาพเสียง ใหใชลำาโพงที่ใหมาเทานั้น
 • เชื่อมตอเฉพาะลำาโพงที่มีความตานทานเหมือนกันหรือสูงกวาลำาโพงที่ใหมา โปรด

ดูขอมูลในหัวขอ ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ ของคมือเลมนี้

 
ตอสายไฟ

ขอควรระวัง

 • เสี่ยงตอความเสียหายของผลิตภัณฑ! ตรวจสอบใหแนใจวาแรงดันไฟฟาของแหลงจาย
ไฟตรงกันกับแรงดันไฟฟาที่พิมพไวที่ดานหลังหรือดานลางตัวเครื่อง

 • อันตรายจากไฟฟาช็อต! เมื่อคุณถอดปลั๊กสายไฟ AC ใหดึงที่ตัวปลั๊กเสมอ หามดึงที่
สายไฟ

 • กอนที่คุณจะเชื่อมตอสายไฟ AC โปรดตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดเชื่อมตอจุดตางๆ 
ทั้งหมดแลว

SPEAKER OUT (8Ω)

FM

ANTENNA

100-240 V~50/60 Hz
AC MAINS~

SPEAKER OUT (8Ω)

 
สาธิตคุณสมบัติ

ในโหมดสแตนดบาย คุณสามารถสาธิตคุณสมบัติตางๆ ไดโดยกด 
 

 » คุณสมบัติตางๆ บนแผงจอแสดงผลจะปรากฏขึ้นทีละ
รายการ

•	 ในการปดการสาธิต ใหกด 
  อีกครั้ง

เตรียมการใชรีโมทคอนโทรล

ขอควรระวัง

 • เสี่ยงตอการระเบิด! เก็บแบตเตอรี่ใหหางจากความรอน แสดงแดดหรือไฟ หามทิ้ง
แบตเตอรี่ลงในไฟ

 • เสี่ยงตอความเสียหายของผลิตภัณฑ! เมื่อไมไดใชงานรีโมทคอนโทรลเปนระยะเวลา
นาน ใหนำาแบตเตอรี่ออก

ในการใสแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล:

1 เปดชองใสแบตเตอรี่

2 ใสแบตเตอรี่ AAA ที่ใหมาโดยตอขั้วใหถูกตงอ (+/-) ตามที่
แสดงไว

3 ปดชองใสแบตเตอรี่

  

SPEAKER OUT (8Ω)

FM

ANTENNA

100-240 V~50/60 Hz
AC MAINS~
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ตั้งเวลา

1 ในโหมดสแตนดบาย กดคางที่ CLOCK บนรีโมทคอนโทร
ลเปนเวลานานกวาสองวินาที
 » [24H] หรือรูปแบบชั่วโมง [12H]  จะปรากฏขึ้น

2 กด 
  / 
  เพื่อเลือกรูปแบบชั่วโมง [24H] หรือ [12H]

3 กด CLOCK เพื่อยืนยัน
 » หนวยชั่วโมงจะปรากฏขึ้นและเริ่มกะพริบ 

4 ดำาเนินขั้นตอน 2-3 ซ เพื่อตั้งคาชั่วโมงและนาที

หมายเหตุ

 • หากไมกดปุ่มภายใน 90 วินาที ระบบจะออกจากกโหมดการตั้งคานาฬิกาโดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับ

 • คุณสามารถดูขอมูลนาฬิกาไดในโหมดเปดเครื่อง โดยกด CLOCK

เปด

กด 
 » เครื่องจะสลับไปที่แหลงที่เลือกไวลาสุด

เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย

 กด  อีกครั้งเพื่อสลับโหมดเครื่องเขาสโหมดสแตนดบาย
 » นาฬิกา (หากตั้งไว) จะปรากฏขึ้นบนแผงควบคุม

เปลี่ยนไปที่โหมดสแตนดบาย ECO:
กดคางที่  สามวินาที

 » แผงจอแสดงผลจะสลัว

หมายเหตุ

 • เครื่องสลับไปยังโหมดสแตนดบายพลังงาน Eco หลังจากเขาสโหมดสแตนดบาย 15 นาที

สลับระหวางโหมดสแตนดบายและโหมดสแตนดบาย ECO:
กดคาง  มากกวาสองวินาที



8 TH

4 เลน

การเลนจากแผนดิสก

1 กด CD เพื่อเลือกแหลง CD

2 กด  เพื่อเปดชองใสแผนดิสก

3 ใสแผนดิสกโดยหงายดานที่พิมพขึ้น

4 กด  เพื่อเปดชองใสแผนดิสก
 » เริ่มเลนโดยอัตโนมัติ หากไมเลน กด 

 
เลนจาก USB

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวาอุปกรณ USB มีขอมูลเสียงที่สามารถเลนได

1 กด USB/AUDIO IN ซๆ เพื่อเลือกแหลง USB

2 เสียบอุปกรณ USB ในชองเสียบ 
 » เริ่มเลนโดยอัตโนมัติ หากไมเลน กด 

 

SOURCE

AUDIO IN

VOLUME

AUDIO IN

PRESET/ALBUM

MUTE

CLOCK SLEEP
TIMER

PROG

SOUND

FM

VOL
SHUFFLE

CD

REPEAT

DISPLAY

CD

SOURCE

AUDIO IN

VOLUME

AUDIO IN

PRESET/ALBUM

MUTE

CLOCK SLEEP
TIMER

PROG

SOUND

FM

VOL
SHUFFLE

CD

REPEAT

DISPLAY

USB

ควบคุมการเลน

 / เลือกโฟลเดอร
 / เลือกไฟลเสียง

หยุดชั่วคราวหรือเลนตอ
หยุดเลน

REPEAT (ซ) เลนซหนึ่งแทร็คหรือทุกแทร็ค
SHUFFLE (สม) เลนเพลงแบบสม
VOL +/- เพิ่มหรือลดระดับเสียง
MUTE (ปดเสียง) ปดหรือเรียกคืนเสียง
SOUND (เสียง) ปรับเอฟเฟกตเสียงใหดีขึ้นดวย DSC: สมดุล, 

เคลียร, พลังแรง, อบอน และใสกังวาน
DISPLAY 
 (จอแสดงผล)

ปรับความสวางของหนาจอ

ขามไปที่แทร็ค

สำาหรับ CD:
กด  /  เพื่อเลือกแทร็คอื่น
สำาหรับแผนดิสก MP3 และ USB: 

1 กด  /  เพื่อเลือกอัลบั้มหรือโฟลเดอร

2 กด  /  เพื่อเลือกแทร็คหรือไฟล

ตั้งโปรแกรมแทร็ค

คุณสามารถตั้งโปรแกรมแทร็คไดสูงสุด 20 แทร็ค

1 กด PROG เพื่อเปดใชโหมดโปรแกรม

2 สำาหรับแทร็คของ MP3 กด  /  เพื่อเลือกอัลบั้ม

3 กด  /  เพื่อเลือกแทร็ค แลวกด PROG เพื่อยืนยัน

4 ทำาซขั้นตอนที่ 2 ถึง 3 เพื่อตั้งโปรแกรมแทร็คเพิ่มเติม

5 กด  เพื่อเลนแทร็คที่ตั้งโปรแกรมไว
 » ระหวางการเลน [PROG] (โปรแรกม) จะปรากฏขึ้น

•	 ในการลบโปรแรกม ในตำาแหนงหยุด กด 
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5 ฟงวิทยุ

การหาคลื่นสถานีวิทยุ

เคล็ดลับ

 • จัดวางตำาแหนงเสาอากาศใหหางจากทีวี VCR หรือแหลงอื่นๆ ที่มีการปลอยคลื่นวิทยุ
ใหมากที่สุดเทาที่จะทำาได

 • เพื่อใหรับสัญญาณไดดียิ่งขึ้น ใหดึงเสาอากาศออกจนสุดและปรับตำาแหนงเสาอากาศ

1 กด FM เพื่อเลือกแหลง FM

2 กดคางที่ 
  / 
  มากกวาสองวินาที
 » วิทยุจะหาคลื่นสถานีที่มีการรับสัญญาณแรงที่สุดโดย

อัตโนมัติ

3 ทำาซขั้นตอนที่ 2 เพื่อหาคลื่นสถานีเพิ่มเติม
ในการจูนสถานีที่สัญญาณออน:
กด  /  ซจนกวาจะไดสัญญาณที่ชัดเจน

ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุโดยอัตโนมัติ

หมายเหตุ

 • คุณสามารถตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุ (FM) ที่ตั้งไวลวงหนาได 20 สถานี

ในโหมดจูนเนอร กดคางที่ PROG สามวินาทีเพื่อเปดใชการตั้ง
โปรแกรมอัตโนมัติ

 » สถานีที่มีไดถูกตั้งโปรแกรมแลวโดยเรียงลำาดับตามความ
แรงของการรับสัญญาณ

 » สถานีวิทยุแรกที่ตั้งโปรแกรมไวจะกระจายเสียงโดย
อัตโนมัติ

ตั้งโปรแกรมสถานีวิทยุดวยตนเอง

1 หาคลื่นสถานีวิทยุ

2 กด PROG, แลวกด  /  เพื่อเลือกตัวเลขจาก 1–20

3 กด PROG เพื่อยืนยัน
 » ตัวเลขที่กำาหนดไวและความถี่ของสถานีที่ตั้งคาจะแสดง

ขึ้น

4 ทำาซขึ้นตอนที่ 2-3 เพื่อตั้งโปรแกรมสถานีเพิ่มเติม

หมายเหตุ

 • ในการเขียนทับสถานีที่ตั้งโปรแกรม ใหจัดเก็บสถานีอื่นอีกที่หนึ่ง

เลือกสถานีวิทยุที่ตั้งไวลวงหนา

ในโหมดจูนเนอร กด  / 
  เพื่อเลือกหมายเลขที่ตั้งไวลวงหนา
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6 คุณสมบัติอื่นๆ

ตั้งนาฬิกาปลุก

เครื่องนี้สามารถใชเปนนาฬิกาปลุกได คุณสามารถเลือก CD, FM, 
หรือ USB เปนแหลงตั้งปลุกได

หมายเหตุ

 • ตรวจสอบใหแนใจวาคุณไดตั้งเวลานาฬิกาถูกตองแลว

1 ในโหมดสแตนดบาย กดคางที่ SLEEP/TIMER เปนเวลานา
นกวาสองวินาที
 » หนวยชั่วโมงจะปรากฏขึ้นและเริ่มกะพริบ 

2 กด  /  ซๆ เพื่อตั้งคาชั่วโมง

3 กด SLEEP/TIMER เพื่อยืนยัน
 » หนวยนาทีจะปรากฏขึ้นและเริ่มกะพริบ

4 ทำาซขั้นตอนที่ 2-3 เพื่อตั้งคานาที เลือกแหลง (CD, FM, 
หรือ USB) แลวปรับระดับเสียง

หมายเหตุ

 • หากไมกดปุ่มภายใน 90 วินาที ระบบจะออกจากกโหมดการเวลาโดยอัตโนมัติ

ในการเปดหรือปดการตั้งเวลาปลุก:
กด SLEEP/TIMER ซๆ เพื่อเปดหรือปดใชงานการปลุก

 » หากเปดใชตัวตั้งเวลา  จะปรากฏขึ้น

เคล็ดลับ

 • หากเลือกแหลง CD/USB แตไมมีแผนดิสกในชองใสหรือไมไดเชื่อมตอ USB ระบบจะ
สลับไปยังโหมดจูนเนอรโดยอัตโนมัติ

ตั้งคา Sleep Timer

ในการตั้งคา Sleep Timer ในโหมดเปดเครื่อง กด SLEEP/TIMER 
ซๆ เพื่อเลือกตั้งคาชวงเวลา (เปนนาที)

 » เมื่อเปดใช Sleep Timer  จะปรากฏขึ้น มิฉะนั้น  
หายไป

ฟงอุปกรณภายนอก

คุณสามารถฟงอุปกรณภายนอกผานเครื่องนี้ไดโดยใชสาย MP3 Link

1 กด USB/AUDIO IN ซๆ เพื่อเลือกแหลง AUDIO IN

2 เชื่อมตอสาย MP3 Link (ไมมีมาให) ระหวาง: 
•	 AUDIO IN แจ็ค (3.5 มม.) บนตัวเครื่อง
•	 กับแจ็คหูฟงบนอุปกรณภายนอก

3 เริ่มตนเลนอุปกรณ (อานคมือผใชของอุปกรณ)

  SOURCE

AUDIO IN

VOLUME

AUDIO IN

AUDIO IN

PRESET/ALBUM

MUTE

CLOCK SLEEP
TIMER

PROG

SOUND

FM

VOL
SHUFFLE

CD

REPEAT

DISPLAY

AUDIO IN
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7 ขอมูลผลิตภัณฑ

หมายเหตุ

 • ขอมูลผลิตภัณฑอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

ขอมูลจำาเพาะผลิตภัณฑ

แอมพลิไฟเออร
กำาลังเอาตพุตสูงสุด 70 วัตต
การตอบสนองตอความถี่ 60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB
อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน ≥70 dB
ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <1%
Aux Input 600 mV RMS

ลำาโพง
ความตานทานของลำาโพง 8 โอหม
ตัวขับเสียง 3.5" + 20 มม.
ความไว >84 dB/m/W

จูนเนอร (FM)
ชวงหาคลื่น 87.5-108 MHz
ระยะหาคลื่น 50 KHz
ความไว
- โมโน, 26dB อัตรา S/N
- สเตอริโอ, 46dB อัตรา S/N

 
<22 dBu
<45 dBu

คนหาตัวเลือก <30 dBu
ความผิดเพี้ยนทางฮาโมนิครวม <3%
อัตราสวนสัญญาณตอการรบกวน >45 dB

USB
เวอรชัน USB Direct 2.0 Full Speed
USB 5 V Power ≤500 mA

แผนดิสก
ชนิดเลเซอร เซมิคอนดักเตอร
เสนผานศูนยกลาง
แผนดิสก

12 ซม./8 ซม.

แผนดิสกรองรับ CD-DA, CD-R, CD-RW, MP3-CD
Audio DAC 24 Bits/44.1 kHz
ความผิดเพี้ยนทางฮา
โมนิครวม

<1% (1 kHz)

การตอบสนองตอ
ความถี่

60 Hz - 16 kHZ; ±3 dB

อัตรา S/N >70 dBA

ขอมูลทั่วไป
AC Power 100-240 V, 50/60 Hz
การใชพลังงานขณะใชงาน 100 W
การใชพลังงานในโหมดสแตน
ดบาย Eco

<0.5 W

ขนาด 
- ตัวเครื่อง (กวาง x สูง x ลึก)
- กลองลำาโพง (W x H x D)

 
180 x 121 x 239 มม.
140 x 260 x 185 มม.

นหนัก
- ตัวเครื่อง
- กลองลำาโพง

 
1.6 กก.
2 x 2.1 กก.

ขอมูลความสามารถในการเลน USB

อุปกรณ USB ที่ใชรวมกันได:
•	 หนวยความจำาแฟลช USB (USB 2.0 หรือ USB1.1)
•	 เครื่องเลนแฟลช USB (USB 2.0 หรือ USB1.1)
•	 หนวยความจำา (ตองมีเครื่องอานการดเพิ่มเติมเพื่อทำางานกับ

เครื่องนี้)

รูปแบบที่รองรับ:
•	 รูปแบบไฟล USB หรือหนวยความจำา FAT12, FAT16, FAT32 

(ขนาดเซกเตอร: 512 ไบต)
•	 อัตราบิต MP3 (อัตราขอมูล): 32-320 Kbps และอัตราบิต

ผันแปร
•	 ซอนไดเรกทอรีไดสูงสุด 8 ระดับ
•	 จำานวนอัลบั้ม/โฟลเดอร: สูงสุด 99
•	 จำานวนแทร็ค/ชื่อเพลง: สูงสุด 999
•	 ชื่อไฟลใน Unicode UTF8 (ความยาวสูงสุด: 32 ไบต)
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รูปแบบที่ไมรองรับ:
•	 อัลบั้มวางเปลา: อัลบั้มวางเปลาคือ อัลบั้มที่ไมมีไฟล MP3/

WMA และไมมีการแสดงผลบนหนาจอ
•	 รูปแบบไฟลที่ไมรองรับจะถูกขามไป เชน เอกสาร Word 

(.doc) หรือไฟล MP3 ที่มีนามสกุล .dlf จะถูกขามไปและ
ไมมีการเลน

•	 ไฟลเสียง WMA, AAC, WAV, PCM
•	 ไฟล DRM WMA ที่มีการปองกัน (.wav, .m4a, .m4p, .mp4, 

.aac)
•	 ไฟล WMA ในรูปแบบ Lossless

รูปแบบแผนดิสก MP3 ที่รองรับ

•	 ISO9660, Joliet
•	 จำานวนชื่อสูงสุด: 128 (ขึ้นอยกับความยาวชื่อไฟล)
•	 จำานวนอัลบั้มสูงสุด: 99
•	 ความถี่การสมตัวอยางที่รองรับ: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
•	 อัตราบิตที่รองรับ: 32~256 (kbps), อัตราบิตไมคงที่
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8 วิธีแกไขปญหา

คำาเตือน

 • หามถอดฝาครอบเครื่องออกโดยเด็ดขาด

เพื่อรักษาการรับประกันใหมีผลใชได หามซอมแซมระบบดวยตัว
คุณเอง 
หากคุณประสบปญหาในการใชงานอุปกรณนี้ โปรดตรวจสอบหัว
ขอดังตอไปนี้กอนนำาเครื่องเขารับบริการ หากยังไมสามารถแกไขปญ
หาได โปรดไปที่เว็บเพจ Philips (www.philips.com/support) เมื่อ
คุณติดตอ Philips ควรวางตัวเครื่องไวใกลๆ และเตรียมหมายเลขรน
และหมายเลขผลิตภัณฑใหพรอม

ไฟไมเขา
 • ตรวจดูใหแนใจวาไดตอสาย AC ของตัวเครื่องอยางถูกตองแลว
 • ตรวจดูใหแนใจวามีไฟที่เตารับ AC
 • ดวยคุณสมบัติประหยัดไฟ ตัวเครื่องจะปดการทำางานโดย

อัตโนมัติหลังจากเลนเพลงจบ 15 นาทีและไมมีการควบคุมใดๆ

ไมมีเสียงหรือคุณภาพเสียงไมดี
 • ปรับระดับเสียง
 • ตรวจสอบวาเชื่อมตอลำาโพงอยางถูกตอง
 • ตรวจสอบวาสายลำาโพงพันกันหรือไม

ไมมีการตอบกลับใดๆ จากเครื่อง
 • ถอดและเสียบปลั๊กไฟ AC อีกครั้ง จากนั้นเปดเครื่องอีกครั้ง
 • ดวยคุณสมบัติประหยัดไฟ ตัวเครื่องจะปดการทำางานโดย

อัตโนมัติหลังจากเลนเพลงจบ 15 นาทีและไมมีการควบคุมใดๆ

รีโมทคอนโทรลไมทำางาน
 • กอนที่คุณจะกดปุ่มฟงกชันใดๆ ใหเลือกแหลงที่ถูกตองโดย

ใชรีโมทคอนโทรลแทนตัวเครื่อง
 • ลดระยะทางระหวางรีโมทคอนโทรลกับตัวเครื่อง
 • ใสแบตเตอรี่โดยใหขั้ว (เครื่องหมาย +/–) ตรงกันตามที่ระบุ
 • เปลี่ยนแบตเตอรี่
 • ชี้รีโมทคอนโทลตรงไปที่เซนเซอรที่ดานหนาตัวเครื่อง

ไมตรวจจับแผนดิสก
 • ใสแผนดิสก
 • ตรวจสอบวาใสแผนดิสกโดยควลงหรือไม
 • รอจนกวาความชื้นที่เลนสจะระเหยจนหมด
 • เปลี่ยนหรือทำาความสะอาดดิสก
 • ใช CD ลาสุดหรือดิสกที่ฟอรแม็ตอยางถูกตอง

ไมสามารถแสดงไฟลบางไฟลในอุปกรณจัดเก็บขอมูล USB 
ได
 • จำานวนโฟลเดอรหรือไฟลในอุปกรณ USB เกินขีดจำากัดที่

กำาหนด ลักษณะเชนนี้ไมใชการทำางานผิดพลาด
 • ไมรองรับรูปแบบของไฟลตอไปนี้

ไมรองรับอุปกรณ USB
 • ไมสามารถใชอุปกรณ USB กับเครื่องนี้ได ลองใชอุปกรณอื่นๆ

รับคลื่นวิทยุไดไมดี
 • วางอุปกรณใหหางจากโทรทัศนหรือเครื่อง VCR ของคุณ
 • ดึงเสาอากาศ FM ออกจนสุด

ตัวตั้งเวลาไมทำางาน
 • ตั้งนาฬิกาอยางถูกตอง
 • เปดตัวตั้งเวลา

การตั้งคานาฬิกา/ตัวตั้งเวลาถูกลบออก
 • ระบบไฟฟาขัดของหรือไมไดเสียบปลั๊กไฟ 
 • รีเซ็ตนาฬิกา/ตัวตั้งเวลา
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การเปลี่ยนแปลงหรือแกไขใดๆ ที่ทำากระตออุปกรณนี้โดยไมไดรับ
การอนุญาตจาก WOOX Innovations อาจสงผลใหสิทธิ์การใชงานอุ
ปกรณของผใชเปนโมฆะ
ผลิตภัณฑของคุณไดรับการออกแบบ และผลิตดวยวัสดุ และสวน
ประกอบที่มีคุณภาพสูงซึ่งสามารถนำามารีไซเคิล และใชใหมได
หามทิ้งผลิตภัณฑรวมกับขยะจากครัวเรือน โปรดศึกษากฎขอบังคับ
ทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บผลิตภัณฑไฟฟาและอิเล็กทรอนิกสและ
แบตเตอรี่ การกำาจัดผลิตภัณฑเกาเหลานี้อยางถูกตองชวยปองกันผล
สืบเนื่องทางลบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดลอมและสุขภาพของมนุษย
ผลิตภัณฑของคุณประกอบดวยแบตเตอรี่ซึ่งไมสามารถทิ้งรวมกับขยะ
ในครัวเรือนทั่วไป
โปรดศึกษากฎขอบังคับทองถิ่นวาดวยการแยกเก็บแบตเตอรี่ การทิ้ง
แบตเตอรี่อยางถูกวิธีจะชวยปองกันไมใหเกิดผลกระทบในทางลบตอสิ่
งแวดลอมและสุขภาพได
โปรดเยี่ยมชม www.recycle.philips.com สำาหรับขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยว
กับศูนยรีไซเคิลในพื้นที่ของคุณ
ขอมูลดานสิ่งแวดลอม
หามใชวัสดุบรรจุภัณฑที่ไมจำาเปนทั้งหมด เราพยายามทำาใหบรรจุ
ภัณฑงายตอการแยกชิ้นสวนออกเปนสามสวนคือ: กระดาษแข็ง 
(กลอง), โฟมโพลีสไตรีน (กันกระแทก) และโพลีเอธีลีน (ถุง, แผน
โฟมปองกัน) 
ตัวเครื่องประกอบดวยวัสดุที่สามารถนำาไปรีไซเคิลและใชซได หาก
ไดรับการแยกชิ้นสวนโดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ โปรดปฏิบัติตาม
ขอบังคับในทองถิ่นเกี่ยวกับการกำาจัดวัสดุบรรจุภัณฑ แบตเตอรี่เกา 
และอุปกรณเกา

  
การทำาสำาเนาโดยไมรับอนุญาตจากขอมูลที่ปองกันการทำาสำาเนาไว 
เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร ไฟล แฟมบันทึกเสียง อาจเปนการฝาฝน
ลิขสิทธิ์และเปนการกออาชญากรรม ไมควรนำาอุปกรณนี้ไปใชเพื่อจุด
ประสงคดังกลาว 
อุปกรณเครื่องนี้มีฉลาก:

  

หมายเหตุ

 • แผนปายบอกขอมูลอุปกรณอยดานหลังของเครื่องเลน
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