
ล่น DVD, MP3-CD และ WM
เ
CD
สัมผัสความทัน
CD/WMA-C
ไม่เหมือนเดิม

เพลิด
• เล่น 
• Dolb
• เล่น 

เต็มอิ่ม
• Incre
• Digi
• Dyn
• 2x25

เริ่มวัน
• ระบ
• ช่อง
• การจ

สนุกก
• สนุก
A-

สมัยล่าสุดที่ไม่เหมือนใครได้แล้วด้วย Micro Hi-Fi ที่เล่นได้ทั้ง DVD และ MP3-
D เพลิดเพลินไปกับดนตรีและภาพยนตร์เรื่องโปรด ความบันเทิงภายในบ้านจะ

อีกต่อไป

เพลินไปกับภาพยนตร์ ภาพ และดนตรีที่คุณชื่นชอบ
DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD
y Digital, DTS Digital Out
MP3-CD 10 ชม. หรือ WMA-CD 20 ชม.

กับการสัมผัสพลังเสียงชัดใส
dible Surround™ ให้ความบันเทิงด้านเสียงที่ดีเยี่ยม

tal Sound Control สำหรับปรับแต่งค่าสไตล์ดนตรีให้เหมาะสม
amic Bass Boost ให้เสียงเบสหนักแน่นและชัดเจน
W RMS/1000W PMPO

ดีๆ  ได้ดั่งใจคุณ
บตั้งเวลาปลุกและตั้งเวลาปิด
ใส่เทปแบบฟูลลอจิก
ูนแบบดิจิตอลมาพร้อมการตั้งสถานีล่วงหน้าได้ 40 สถานีเพื่อความสะดวก

ับคาราโอเกะส่วนตัวในแบบของคุณ
กับการร้องเพลงคาราโอเกะที่บ้านได้อย่างต่อเนื่อง
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เสียง
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: Incredible Surround, Digital 

Sound Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost
• ระบบเสียง: Dolby Digital, DTS Digital Out
• พลังขับเสียง: 2x25 วัตต์ RMS, 1000 วัตต์ PMPO

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: 2 ทาง, วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, ระ

บบลำโพงแบบสะท้อนเสียงเบส, ทวีตเตอร์ Piezo, 
ถอดฝาครอบลำโพงได้

การเล่นวิดีโอ
• สื่อที่เล่นได้: DVD+RW, DVD-วิดีโอ, ิวิดีโอ CD/

SVCD, ซีดีภาพ
• โซนของแผ่น DVD: 3
• โหมดเล่นแผ่น: ซูม, เล่นภาพช้า, เล่นต่อหลั

งจากหยุด, เล่น A-B ซ้ำ

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

RW, CD
• โหมดเล่นแผ่น: ตั้งโปรแกรมได้ 20 เพลง, ซ้ำ/หนึ่ง/

ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
• รองรับป้าย ID3
• ประเภทตัวโหลด: ส่วนบน
• เทคโนโลยีการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: Logic
• โหมดการเล่นเทปคาสเซ็ตต์: 

การควบคุมความเร็วระบบอิเล็กทรอนิกส์, หยุดอั
ตโนมัติ, ตัวนับรอบเทป

การบันทึกเสียง
• สื่อในการบันทึก: เทป
• การเพิ่มประสิทธิภาพการบันทึกเทป: การบั

นทึกแบบเริ่มเล่น CD พร้อมกัน, ระบบตั
้งเวลาสำหรับการบันทึกจากจูนเนอร์, ระดับการบั
นทึกอัตโนมัติ

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ
• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
• การเพิ่มประสิทธิภาพจูนเนอร์: Auto Store

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr 

(cinch), Composite CVBS (yellow cinch), S-Video 
(ใน Hosiden)

• การเชื่อมต่ออื่นๆ: Active subwoofer Pre-out, 
Digital coaxial out, สายสัญญาณออก, เสาอากาศ 
FM, เสาอากาศ MW

• Aux in: 2x(L/R)/ RCA
• หูฟัง: 3.5 มม.

สะดวกสบาย
• คาราโอเกะ: ระดับเสียง MIC, การควบคุมปุ่ม, 

การควบคุมเสียงก้อง
• สัญญาณเตือน: ตั้งเวลาปิดเครื่อง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: จอแสดงผล VFD
• ภาษา OSD: อังกฤษ, ฝรั่งเศส, สเปน, โปรตุเกส, จีน
• โหมดสแตนด์บายแบบประหยัดพลังงาน: 1 วัตต์

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายวิดีโอ (Y), สายสั

ญญาณเสียง, เสาอากาศ FM/MW
• รีโมทคอนโทรล: 45 พร้อมแบตเตอรี่ AA 2 ก้อน

ขนาด
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

175 x 254 x 315 มม.
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

175 x 254 x 214 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

408 x 348 x 524 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 12.9 กก.
•

DVD Micro Theatre
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ารถเก็บเพลงได้สูงถึง 10 ชม. 
ูปแบบการบีบอัดเสียงมาตรฐาน 
์เสียงที่รวดเร็วและง่ายดาย 
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