
 

 

Philips 3000 series
เครื่องเล่น DVD

DVP3600
เพลิดเพลินกับความบันเทิงทุกรูปแบบจาก 

DVD
ขนาดเป็นเรื่องสำคัญจริงหรือ เคยได้ยินไหมว่ายิ่งน้อยยิ่งดี ขอแนะนำเครื่องเล่น DVD 
ที่คุ้มค่าที่สุดและไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไป! เครื่องสามารถเล่นแผ่นดิสก์ต่างๆ 
ได้ทุกแบบรวมทั้งรูปถ่ายดิจิตอลของคุณ โดยไม่มีผลกับคุณภาพของภาพแม้แต่น้อย

เพลิดเพลินทั้งภาพและเสียงไปกับคุณได้ในทุกที่
• การประมวลผลวิดีโอ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
• สัญญาณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
• 192kHz/24 bit audio DAC ให้อินพุตเสียงอะนาล็อกที่ดีขึ้น
• ปรับภาพเต็มจอเพื่อการรับชมเพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดอยู่เสมอ
• เอาต์พุตเสียงอะนาล็อกและดิจิตอลคุณภาพสูง

เล่นภาพยนตร์และเพลงทั้งหมดที่คุณมี
• ไดรฟ์ ProReader เพื่อการเล่นแผ่นดิสก์ได้ไม่จำกัด
• เล่น CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
• เล่น MP3, WMA และภาพถ่าย JPEG จากกล้องดิจิตอล

ลงตัวกับทุกที่ ตรงกับทุกไลฟ์สไตล์
• รูปทรงบางเฉียบ ลงตัวกับทุกสถานที่



 ไดรฟ์ ProReader

ไดรฟ์ ProReader 
ให้คุณเพลิดเพลินกับการชมวิดีโอและภาพยนต
ร์ของคุณได้โดยไม่กังวล 
แม้ว่าจะเป็นแผ่นดิสก์ที่เก่ามีรอยด่างหรือรอยขี
ดข่วน 
คุณก็มั่นใจได้ว่าจะสามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้ตั้งแ
ต่ต้นจนจบโดยไม่สะดุด 
การใช้เทคโนโลยีระดับสุดยอดระบบไดรฟ์ 
ProReader 
จะช่วยแปลงสัญญาณอะนาล็อกที่ไม่ชัดเจนเป็
นสัญญาณดิจิตอลสมบูรณ์แบบและมีการถอดข้

อมูลที่ช่วยให้การเล่นแผ่นดิสก์ที่ไม่สมบูรณ์เป็น
ไปได้อย่างราบรื่น 
พร้อมความสามารถในการอ่านรูปแบบวิดีโอได้
ไม่จำกัด เทคโนโลยีไดรฟ์ ProReader 
ที่ไม่มีใครเทียบได้ช่วยรับประกันว่าแผนดิสก์ทุก
แผ่นที่คุณใส่ไปในเครื่องจะเล่นได้อย่างราบรื่น
ไม่สะดุด

Audio DAC 192kHz/24 บิต
การสุ่มสัญญาณ 192KHz 
ช่วยให้คุณสามารถนำเสนอเส้นเสียงต้นฉบับได้
อย่างไม่ผิดเพี้ยน พร้อมด้วยความละเอียด 24 
บิตที่จะบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมจากรูปคลื่นของเสีย
งอะนาล็อกต้นฉบับ 
ทำให้คุณภาพของเสียงดียิ่งขึ้น

Progressive Scan
Progressive Scan 
จะเพิ่มความละเอียดของภาพในแนวตั้งขึ้นเป็น 
2 เท่า เป็นผลให้ภาพที่ได้มีความคมชัดกว่า 
ซึ่งต่างจากการ 

สแกนปกติที่จะสแกนสัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จ
อก่อน ตามด้วยสัญญาณภาพเส้นคู่ 
ระบบนี้จะสแกนสัญญาณภาพทั้งหมดรวมกันใน
คราวเดียว 
ภาพที่ได้จะมีความสมบูรณ์ในทันทีด้วยรายละเอี
ยดสูงสุด 
และด้วยความเร็วในการสร้างภาพดังกล่าว 
ภาพที่ตาของคุณเห็นจึงมีความคมชัดกว่าเดิมโด
ยไม่เห็นโครงสร้างของเส้นบนจอ

ปรับภาพเต็มจอ
ไม่ว่าคุณกำลังรับชมอะไรหรือช่องสัญญาณใด 
ระบบการปรับภาพเต็มจอจะให้ภาพที่ปรากฏชัด
เจนเต็มจอเสมอ 
แถบสีดำทั้งด้านบนและล่างของหน้าจอจะหมด
ไป โดยคุณไม่จำเป็นต้องตั้งค่าใดๆ ด้วยตนเอง 
เพียงกดปุ่มปรับภาพเต็มหน้าจอ 
แล้วเลือกรูปแบบ 
เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพลิดเพลินไปกับภาพย
นตร์แบบเต็มจอได้
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ภาพ/แสดงภาพ
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 12 บิต, 

108 MHz
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Progressive scan, 

วิดีโออัปแซมปลิง

เสียง
• ตัวแปลงสัญญาณภาพดิจิตอลเป็นอะนาล็อก: 24 บิต, 

192 kHz
• การตอบสนองต่อความถี่: 30-20000 เฮิร์ตซ์
• อัตราส่วนสัญญาณต่อการรบกวน: 100
• เสียงผิดเพี้ยนและเสียงรบกวน (1kHz): 85 dB
• สัญญาณรบกวนข้างเคียง (1kHz): 100 dB
• ช่วงความถี่เสียงไดนามิค (1kHz): 90 dB
• ระบบเสียง: Dolby Digital

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R/CD-RW, วิดีโอ CD/SVCD, 

DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-วิดีโอ
• รูปแบบการบีบอัด: MPEG1, MPEG2
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: PAL, NTSC

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

CD-R/RW, Audio CD
• อัตราบิต MP3: 32 - 320 kbps
• รูปแบบการบีบอัด: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM

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

RW, ซีดีภาพ, Kodak Picture CD
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: กลับภาพ, หมุน, 

ภาพสไลด์, ซูม, ภาพสไลด์พร้อมการเล่น MP3

การใช้งานกับมัลติมีเดีย
• รูปแบบการเล่น: ภาพนิ่ง JPEG, MP3

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่อด้านหลัง: Analog audio Left/Right out, 

เอาต์พุตสัญญาณภาพ Composite (CVBS), Digital 
coaxial out, ComponentVideo out Progressive

สะดวกสบาย
• การป้องกันเด็ก: การควบคุมหลัก, 

ระบบป้องกันเด็กเล่น
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), 

มาเลย์

กำลังไฟ
• การใช้พลังงาน: < 10 วัตต์
• กินไฟขณะสแตนด์บาย: < 0.5 W
• แหล่งจ่ายไฟ: 110-240V, 50/60 Hz

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: รีโมทคอนโทรล, 

ใบรับประกันทั่วโลก, คู่มือผู้ใช้, สายสัญญาณเสยีง/
วิดีโอ, แบตเตอรี่ AAA 1 ก้อน

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 310 x 39 x 209 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

360 x 80 x 282 มม.
• น้ำหนักของเครื่อง: 1.3 กก.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 1.8 กก.
•
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