
 

 

Philips
DVD Micro Theater

MCD355
สัมผัสเสียงทรงพลัง

พร้อมควบคุมการทำงานแบบสัมผัสใช้งานง่าย
เพิ่มระดับพลังเสียงและเพลิดเพลินกับเพลงแบบพกพาและเสียงเต็มพลัง! Philips Micro theater 
MCD355 ประกอบด้วยแผงควบคุมแบบสัมผัสใช้งานง่าย ให้คุณเล่นเพลงของคุณได้อย่างมีสไตล์ 
สนุกสนานกับภาพยนตร์ DVD/DivX และเพลงจากอุปกรณ์ USB และแผ่น CD

เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
• เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
• USB Direct เพื่อการเล่นเพลงและภาพ
• Dolby Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• กำลังขับทั้งหมด 200W RMS
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน

การนาวิเกตและควบคุมที่ง่ายดาย
• จอแสดงผลขนาดใหญ่เพื่อให้ง่ายต่อการดู
• แผงควบคุมแบบสัมผัสเพื่อให้นาวิเกตได้ง่าย



 แผงควบคุมแบบสัมผัส
แผงควบคุมแบบสัมผัสเพื่อให้นาวิเกตได้ง่าย

Dolby Digital
จากการที่ Dolby Digital 
ซึ่งเป็นมาตรฐานระบบดิจิตอลมัลติแชนเนลชั้น
นำของโลก 
ได้ใช้วิธีการประมวลผลสัญญาณเสียงเช่นเดียว
กับการทำงานของหูของคนเรา 
เสียงรอบทิศทางที่ได้จึงมีความสมจริงด้วยคุณภา
พที่ดีเยี่ยม

เล่น DVD, DivX และ MP3/WMA-CD
เครื่องเล่น Philips สามารถใช้งานได้กับแผ่น 
DVD และ CD ส่วนใหญ่ที่มีในท้องตลาด แผ่น 
DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, 
CD(RW) และซีดีภาพ 
ทั้งหมดที่กล่าวมานี้สามารถใช้ได้กับเครื่องเล่นนี้
ได้ ตัวย่อ SVCD ย่อมาจาก "Super VideoCD" 
ซึ่ง SVCD มีคุณภาพดีกว่า VCD 
และให้ภาพคมชัดมากกว่า VCD 
เนื่องจากมีความละเอียดสูงกว่า ด้วยการรองรับ 
DivX® คุณจึงชมวิดีโอที่เข้ารหัส DivX® 

ในห้องนั่งเล่นที่แสนสบายของคุณได้อย่างเพลิด
เพลิน รูปแบบสื่อ DivX® 
คือเทคโนโลยีการบีบอัดวิดีโอแบบ MPEG4 
ที่ให้คุณบันทึกไฟล์ขนาดใหญ่ เช่น ภาพยนตร์ 
มิวสิควิดีโอ ที่มีลงในสื่อต่างๆ เช่น CD-R/RW 
และแผ่น DVD แบบบันทึกได้

USB Direct
เพียงต่ออุปกรณ์ USB ของคุณเข้ากับระบบ 
คุณก็สามารถแบ่งปันเพลงและภาพถ่ายดิจิตอลใ
ห้กับครอบครัวและเพื่อนๆ ได้ทันที
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เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Dynamic Bass Boost, 

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล
• ระบบเสียง: Dolby Digital
• พลังขับเสียง: 3300 PMPO
• กำลังขับ (RMS): 200 RMS

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: 2 ทาง, 

ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, ลำโพงทวีตเตอร์ 
2", วูฟเฟอร์ขนาด 5.25 นิ้ว

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

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

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

• โซนของแผ่น DVD: 3

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

CD, แฟลชไดรฟ์ USB
• โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/

ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม, 
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว/กรอถอยหลัง, 
ค้นหาแทร็คถัดไป/ก่อนหน้า, เล่นซ้ำเพลงเดียว/
ทั้งอัลบั้ม/ทุกเพลง

• ประเภทตัวโหลด: ถาด, มอเตอร์
• โหมด USB Direct: กรอถอยหลัง/

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

• รองรับป้าย ID3: ใช่

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ: ใช่
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ
• การเชื่อมต่ออื่นๆ: เสาอากาศ FM, Digital audio 

coaxial out
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Composite CVBS 

(yellow cinch), S-Video (ใน Hosiden)
• หูฟัง: 3.5 มม.
• การเชื่อมต่อเสียง: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม., สัญญาณเสียงออกแบบอะนาล็อก (ซ้าย/ขวา)
• USB: โฮสต์ USB
• Aux in: RCA

สะดวกสบาย
• การปลุก: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, สัญญาณเตือน CD, 

นาฬิกาปลุกวิทยุ, ปลุกด้วย USB
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: White FTD

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), เสาอากาศ FM, 

ใบรับประกันทั่วโลก, สายไฟ AC, คู่มือรับประกัน, 
IFU / คู่มือผู้ใช้, สายสัญญาณเข้า MP3, 
คู่มือการใช้งานอย่างรวดเร็ว

• รีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่มพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

173 x 357 x 240 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

173 x 257 x 240 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

675 x 313 x 284 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 9.8 กก.

พลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 100-240VAC, 50/60Hz

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

DVD-R/-RW
•
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* ไม่รองรับเพลงที่มีการจัดการด้านสิทธิ์แบบดิจิตอล
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