
 

 

Philips
ไมโครเธียเตอร์

• ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย
• ติดผนังได้

MCD388
ดื่มด่ำกับเสียงเพลง

เสียงที่เหมาะกับบ้านของคุณ
สัมผัสประสบการณ์เสียงและภาพอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนด้วย Philips Micro Theater ที่ติดผนังได้ 
เล่นได้จากหลากหลายแหล่งข้อมูล อินเตอร์เฟซมัลติมีเดียความละเอียดสูง (HDMI) 
เต็มรูปแบบให้ภาพที่คมชัดขึ้น

เต็มอิ่มกับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
• ซับวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิตอลที่ให้เสียงเบสอันทรงพลัง
• Digital Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
• การปรับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
• Dynamic Bass Boost ให้เสียงเบสที่หนักแน่นและชัดเจน
• กำลังขับทั้งหมด 100W RMS
• ช่องเสียบการ์ด SDHC และ USB Direct สำหรับเล่นเพลงและวิดีโอ
• ช่องเชื่อมต่อ MP3 สำหรับเครื่องเล่นเพลงแบบพกพา
เต็มตาเต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
• เล่น DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และซีดีภาพ
• Dolby Virtual Speaker ให้คุณภาพเสียงดุจฟังในโรงภาพยนตร์
• HDMI 1080p ยกระดับเป็นแบบความละเอียดสูงเพื่อให้ภาพคมชัดขึ้น
การออกแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
• สามารถติดผนังได้เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน



 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

ซับวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิตอล

ซับวูฟเฟอร์ไร้สายแบบดิจิตอลเพิ่มความถี่เสียงเ
บสให้หนักแน่นยิ่งขึ้น 
จึงให้เสียงเบสอันลุ่มลึกปราศจากความผิดเพี้ยน

ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล

Digital Sound Control 
มีตัวเลือกการควบคุมต่างๆ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าแบบ 
Jazz, Rock, Pop และ Classic 
ซึ่งคุณสามารถเลือกใช้ได้ 
เพื่อให้ช่วงความถี่ที่ดีที่สุดสำหรับดนตรีรูปแบบ
ต่างๆ 
แต่ละโหมดจะใช้เทคโนโลยีกราฟิกอีควอไลซิง 
เพื่อปรับสมดุลของเสียงโดยอัตโนมัติและปรับค
วามถี่เสียงที่สำคัญที่สุดในสไตล์ดนตรีที่คุณเลือ
ก Digital Sound Control 
ให้คุณรับฟังดนตรีที่ดีที่สุดอย่างง่ายดาย 
โดยการปรับแต่งสมดุลของเสียงให้เหมาะกับปร
ะเภทดนตรีที่คุณกำลังเล่น

ความดัง
หูของคนเราจะสามารถได้ยินเสียงที่มีความถี่เสีย
งสูงและเสียงต่ำในช่วงเสียงได้น้อยกว่า 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการปรับระดับเสียงไว้ต่
ำ แต่เมื่อคุณใช้คุณสมบัติการปรับระดับเสียง 
(Loudness) 
เครื่องจะขยายเสียงทุ้มและเสียงแหลม 
ทำให้คุณสามารถรับฟังเสียงที่ทรงพลังได้อย่างส
มดุลมากยิ่งขึ้น

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost 
ช่วยเพิ่มความสุขในการฟังดนตรีของคุณให้มาก

ขึ้น 
โดยเน้นเสียงเบสของดนตรีผ่านช่วงการตั้งค่าระ
ดับเสียงจากต่ำไปถึงสูงได้เพียงแค่กดปุ่ม! 
ตามปกติความถี่เสียงเบสระดับต่ำสุดจะหายไปเ
มื่อตั้งไว้ที่ระดับต่ำ เพื่อแก้ไขลักษณะดังกล่าว 
สามารถเปิด Dynamic Bass Boost 
เพื่อเร่งระดับเสียงเบส 
ดังนั้นคุณจึงสามารถมีความสุขกับเสียงที่ไม่เปลี่
ยนแปลงแม้จะลดระดับเสียงลงได้

100W RMS

ระบบนี้มีกำลังขับทั้งหมด 100W RMS, RMS 
หมายถึง Root Mean Square 
ซึ่งเป็นการวัดพลังงานเสียง 
หรือวัดพลังงานไฟฟ้าที่ถ่ายโอนจากออดิโอแอม
พลิไฟเออร์ ไปยังลำโพงที่มีการวัดค่าเป็นวัตต์ 
จำนวนพลังงานไฟฟ้าที่นำส่งไปที่ลำโพงและคว
ามไว เป็นตัวกำหนดพลังเสียงที่ถูกสร้างขึ้น 
ยิ่งจำนวนวัตต์มากขึ้นเท่าใด 
พลังเสียงที่ได้จากลำโพงจะยิ่งดีขึ้นเท่านั้น

ติดผนังได้

ด้วยรูปแบบที่เพรียวบางผสานกับคุณสมบัติที่เพี
ยบพร้อมอย่างลงตัว ระบบเสียง Philips 
ถูกออกแบบให้สามารถกลมกลืนเข้ากับห้องของ
คุณได้อย่างชาญฉลาด 
ตัวฐานมีขาตั้งซึ่งช่วยให้วางบนชั้นหรือในตู้ได้อ
ย่างมั่นคง 
และเมื่อติดผนังยังสามารถเลือกติดได้หลากหลา
ยและคล่องตัวเช่นเดียวกับการวางปกติ
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เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ควบคุมเสียงแบบดิจิตอล 4 

โหมด, Dynamic Bass Boost, ความดัง, 
ระบบขยายเสียงดิจิตอล Class "D", Dolby Digital, 
Dolby virtual speaker

• พลังขับเสียง: รวม 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 
W

ลำโพง
• จำนวนลำโพงที่ติดตั้งภายใน: 2
• ตัวขับเสียง: วูฟเฟอร์ขนาด 3"
• ประเภทซับวูฟเฟอร์: แอกทีฟ
• ประเภทลำโพง: ระบบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส
การเล่นวิดีโอ
• รหัสโซนของ DVD: 3
• สื่อที่เล่นได้: DivX, DVD-วิดีโอ, วิดีโอ CD/SVCD, 

ซีดีภาพ, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
• โหมดเล่นดิสก์: เล่น A-B ซ้ำ, มุมมอง, PBC, ซูม, 

ผู้ปกครองควบคุม, เมนูดิสก์, กรอถอยหลังอย่างเร็ว, 
กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, OSD, เล่นภาพช้า, 
เล่นต่อหลังจากหยุด

• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive scan
ภาพ/แสดงภาพ
• การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: ความละเอียดสูง 

(720p, 1080i, 1080p), วิดีโออัปแซมปลิง, 
การลดอัตราการสุ่มสัญญาณวิดีโอ

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

CD, การ์ด SD/MMC, แฟลชไดรฟ์ USB
• โหมดเล่นดิสก์: กรอเดินหน้า/ถอยหลังอย่างรวดเร็ว, 

ค้นหาแทร็คก่อนหน้า/ถัดไป, เล่นซ้ำ/สุ่ม/
ตั้งโปรแกรม

• อื่นๆ: รองรับป้าย ID3
• โหมดการเล่น USB Direct: กรอถอยหลัง/

กรอเดินหน้าอย่างเร็ว, เล่น/หยุดชั่วคราว, ถัดไป/
ก่อนหน้า, โปรแกรมการเล่น, เล่นซ้ำ, สุ่ม, หยุด

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 20
• เสาอากาศ: เสาอากาศ FM
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: 

การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ, 
การสแกนอัตโนมัติ

การเชื่อมต่อ
• เอาต์พุตเสียง/วิดีโอ: Component Video Out, 

Composite Video (CVBS) Out, Digital Audio 
Coaxial Out, HDMI ออก, หูฟัง (3.5 มม.), S-Video 
out

• Aux in: 2xRCA (เสียง)
• ช่องเชื่อมต่อ MP3: ช่องต่อสัญญาณเข้า ขนาด 3.5 

มม.
• USB: โฮสต์ USB
สะดวกสบาย
• การปลุก: ปลุกด้วย CD, ปลุกด้วยวิทยุ, ปลุกด้วย USB
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก, ตัวตั้งเวลาปิดเครื่อง
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์, สล็อต
• การเพิ่มประสิทธิภาพของหน้าจอ: โหมด DIM
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
• ภาษาที่แสดงบนหน้าจอ: อังกฤษ, โปรตุเกส, สเปน, 

ไทย, จีน (ไต้หวัน)
• แบบติดผนัง / เพดาน: ติดตั้งกับผนังได้
อุปกรณ์เสริม
• สายเคเบิล/การเชื่อมต่อ: สาย Composite Video (Y), 

สายเคเบิล MP3 link, สายไฟ
• รีโมทคอนโทรล: 40 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ลิเธียม
• คู่มือผู้ใช้: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน)
• อื่นๆ: เสาอากาศ FM, คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ
• การรับประกัน: คู่มือการรับประกันทั่วโลก
ขนาด
• น้ำหนักสุทธิ: 8 กก.
• ความลึกของบรรจุภัณฑ์: 250 มม.
• ความลึกของตัวเครื่อง: 120 มม.
• ความสูงของบรรจุภัณฑ์: 350 มม.
• ความสูงของตัวเครื่อง: 235 มม.
• ความกว้างของบรรจุภัณฑ์: 565 มม.
• ความกว้างของตัวเครื่อง: 525 มม.
• ความหนาของซับวูฟเฟอร์: 300 มม.
• ความสูงของซับวูฟเฟอร์: 195 มม.
• ความกว้างของซับวูฟเฟอร์: 170 มม.
พลังไฟ
• แหล่งจ่ายไฟ: 50/60 เฮิร์ตซ์
• แหล่งจ่ายไฟ: 110 - 240 V
เล่นภาพดิจิตอล
• สื่อที่เล่นได้: CD-R/RW, DVD+R/+RW, ซีดีภาพ
• รูปแบบการบีบอัดภาพ: JPEG
•
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ไมโครเธียเตอร์
ซับวูฟเฟอร์ไร้สาย ติดผนังได้

http://www.philips.com

