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เ
พลังแห่งภาพ
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ช่วยให้คุณได

เต็มอิ่ม
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• ลำโพ

เพลิด
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• การจ
• เล่นเ
• 3 VC

พลังเส
• Digi
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ความ
• สนุก
และเสียงที่ให้คุณดื่มด่ำได้เต็มที่จาก FWV357 เล่นได้ทั้ง VCD และ MP3-CD 
คาราโอเกะ ระบบ Dynamic Bass Boost และ 1500W PMPO 
้เต็มอิ่มกับพลังเสียงได้อย่างดีเยี่ยม

กับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
W RMS/1500W PMPO
งแบบสะท้อนเสียงเบสให้เสียงที่มีพลัง หนักแน่น

เพลินกับการรับฟังเพลงได้นานขึ้น
l Logic Tape Deck พร้อมด้วยระบบเล่นซ้ำอัตโนมัติ
ูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก
พลงจากแผ่นซีดี MP3 นาน 30 ชั่วโมง
D Changer

ียงสมบูรณ์แบบ
tal Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
amic Bass Boost 3 ขั้นตอน

รู้สึกใหม่ของการร้องเพลง
กับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
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เสียง
• พลังขับเสียง: 1500W PMPO
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล, 

Dynamic Bass Boost

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, ระ

บบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: วิดีโอ CD
• โหมดเล่นแผ่น: เล่น A-B ซ้ำ
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์
• จำนวนแผ่น: 3
• ระบบการเล่นแผ่นวิดีโอ: NTSC, PAL

การเล่นเสียง
• สื่อที่เล่นได้: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 99 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/

ทั้งหมด/โปรแกรม, ซ้ำ/หนึ่ง/ดิสก์/โปรแกรม
• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: Logic
• โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: 

การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์, หยุดอั
ตโนมัติ

• จำนวนช่องใส่เทป: 2

การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: เทป
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: ระดับการบั

นทึกอัตโนมัติ, การบันทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกั
น

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ

• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store, ติดตั

้งง่าย (พลักแอนด์เพลย์)

การเชื่อมต่อ
• Aux in: สายสัญญาณเข้า
• หูฟัง: 3.5 มม.
• ไมโครโฟน: ช่องเสียบไมโครโฟน
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: Composite video (CVBS) out, 

เสาอากาศ FM, เสาอากาศ MW

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, 

นาฬิกาปลุกวิทยุ, ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: FTD
• คาราโอเกะ: การควบคุมเสียงก้อง, การควบคุมปุ่ม, 

ระดับเสียง MIC

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายไฟ AC, เสาอากาศ FM/

MW
• รีโมทคอนโทรล: 42 คีย์

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

265 x 310 x 355 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

210 x 310 x 235 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

619 x 410 x 474 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 11.7 กก.
•
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