
ลิดเพลินกับการรับชม DVD คุณภาพ
เพ
ด้วยจอ LC
ด้วยจอ LCD 

ลำโพงที่ทำด้ว
ให้เสียงสูงที่ช

เต็มตา
• จอ T
• เล่น 
• การป
• สัญญ
• Dolb

พลังเส
• ทวีต
• ลำโพ
• ตัวเส
• การป
• 2x25

การออ
• การอ
• รีโมท
เยี่ยม
D 1.8" ที่แสดงตัวอย่างภาพได้รวดเร็ว

สี 1.8" คุณสามารถดู DVD ของคุณได้ทันทีโดยไม่ขัดจังหวะรายการโทรทัศน์ 
ย Rosewood แท้และทวีตเตอร์แบบริบบิ้นให้พลังเสียงเบสอันทรงพลังและ
ัดเจน คุณจึงเต็มอิ่มกับพลังเสียงสมบูรณ์แบบ

เต็มอารมณ์กับการชมภาพยนตร์
FT LCD สี ขนาด 1.8" เพื่อการรับชมได้ทันที
DVD, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) และ Picture CD
ระมวลภาพ 12-bit/108MHz เพื่อให้ภาพที่คมชัดสมจริง
าณภาพ Progressive Scan component เพื่อคุณภาพภาพที่ดีที่สุด
y Digital เพื่อรับชมภาพยนตร์ได้อย่างเต็มอารมณ์

ียงสุดประทับใจ
เตอร์แบบริบบิ้นทำจาก Neodymium เพื่อพลังเสียงสมจริง
งแบบ Real rosewood เพื่อคุณภาพเสียงที่สมบูรณ์แบบ
ียบลำโพงแบบ Gold-plated เพื่อการรับส่งสัญญาณได้ดีที่สุด
รับระดับเสียงสำหรับเสียงทุ้มและเสียงแหลมที่ยอดเยี่ยม
W RMS/1000W PMPO

กแบบที่ผสานกับการตกแต่งภายในของคุณ
อกแบบส่วนประกอบในระดับไฮเอนด์พร้อมขาตั้ง
คอนโทรลคุณภาพสูงเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งาน
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ภาพ/แสดงภาพ
• ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 1.8 นิ้ว
• ประเภทจอภาพ: LCD TFT

เสียง
• พลังขับเสียง: RMS 25 วัตต์ x 2, PMPO 1000 วัตต์
• การเพิ่มคุณภาพเสียง: ความดัง, Digital Sound 

Control 4 โหมด, Dynamic Bass Boost, โหมด 
Reverb

• ระบบเสียง: Dolby Digital

ลำโพง
• ลำโพงหลัก: 2 ทาง, ทวีตเตอร์แบบริบบิ้น, 

วูฟเฟอร์ขนาด 4 นิ้ว, ระบบลำโพงแบบสะ
ท้อนเสียงเบส, กล่องลำโพงที่ทำจากไม้ Rosewood, 
ตัวเสียบลำโพงแบบ Gold-plate, 
ถอดฝาครอบลำโพงได้

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

SVCD, ซีดีภาพ
• โหมดเล่นแผ่น: การควบคุมโดยผู้ปกครอง, มุมมอง, 

ซูม, เล่นภาพช้า, การบีบอัดช่วงไดนามิค, PBC, เล่น 
A-B ซ้ำ

• โซนของแผ่น DVD: 3
• การเพิ่มประสิทธิภาพวิดีโอ: Progressive Scan

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

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

ทั้งหมด/โปรแกรม, การเล่นแบบสุ่ม
• ประเภทตัวโหลด: มอเตอร์, ส่วนบน

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง
• การจูนด้วยระบบดิจิตอลอัตโนมัติ

• สถานีที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 40
• คลื่นที่เครื่องรับวิทยุรับได้: สเตอริโอ FM, MW

การเชื่อมต่อ
• สัญญาณออก - อะนาล็อก: Component Y Pb Pr 

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

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

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

สะดวกสบาย
• สัญญาณเตือน: สัญญาณเตือน CD, ตั

้งเวลาปิดเครื่อง
• นาฬิกา: บนจอแสดงผลหลัก
• ประเภทจอภาพ: White FTD
• ภาษา OSD: อังกฤษ, จีน (ไต้หวัน), ฝรั่งเศส, สเปน

อุปกรณ์เสริม
• อุปกรณ์เสริมที่มีให้: สายควบคุม, สายวิดีโอ (Y), 

เสาอากาศ FM/MW
• รีโมทคอนโทรล: 49 ปุ่ม พร้อมแบตเตอรี่ AAA 2 

ก้อน

ขนาด
• ขนาดลำโพงหลัก (กว้าง x สูง x ลึก): 

145 x 230 x 210 มม.
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

475 x 275 x 335 มม.
• ขนาดเครื่อง (กว้าง x สูง x ลึก): 

208 x 156 x 268 มม.
• น้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์: 11 กก.
•
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ของคลื่นแ
เครื่องเล่น 
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ทรลได้รับ
มดุล รูปแบ
นล่างของร
ช้งานได้อย
าด 1.8"
DVD Micro ให้คุณดูแผ่น DVD 
วะรายการโทรทั

eo DAC
ระบบแปลงสั
นาล็อกที่มีประ
ารถรักษาทุกรายละ
ถ่ายที่แท้จริง 
งละเอียดและ
 
ใสเป็นธรรมชาติ ต่างกับระบบ 
ะสามารถเห็นข้อจำกัดได้ชั
การใช้จอหรือโปรเจกเตอร์ขนา

ิ่มความละ
ั้งขึ้นเป็น 2 เท่า 
วามคมชัดกว่า ซึ่งต่างจากการ 
สัญญาณภาพเส้นคี่ไปที่จอก่อน 
เส้นคู่ ระบบนี้จะสแกนสั
มกันในคราวเดียว ภาพที่ได้จะ
ีด้วยรายละเอียดสูงสุด และ
้างภาพดังกล่าว 
ึงมีความคมชั
ครงสร้างของเส้นบนจอ

ิ้นในเครื่องขนาดเล็ก
ำจาก Neodymium 
โนโพลที่ให้พลังเสียงที่คมชั
ึ่งเป็นคุณสมบัติที่ใช้กันโดยทั
ั
ียงที่มีความสมจริงสูง 
ะแบบโดมทั่วไปจะใช้หลั
ทางของขดลวด 
odymium แบบโมโนโพลจะกระ
บการกระจาย 180 องศา ซึ่งจะ
งเสียงในเสียงที่สูงขึ้น และ
พื่อให้เสียงที่กว้าง ใส และ
รื่องเสียงขนาดเล็ก

eal rosewood
้ Rosewood จากธรรมชาติ 
ร่งของเนื้อไม้ช่วยรองรับพลั
พื่อคุณภาพเสียงที่สมบูรณ์แบบ 

นฝีมือที่ใช้ความละ

บ Gold-plated
old-plated 
รับส่งสัญญาณเสียงที่ดีขึ้น 
ต่อแบบ Click-fit ในแบบเดิม 
ูญเสียสั
แอมพลิฟายเออร์ไปยังตั
ัญญาณเสียงที่ใกล้เคียงกั

ระกอบในระดับไฮเอนด์
ด้รั
พิเศษนี้มาพร้อมกับขาตั
้องกั
ากการสั่นสะเทือน 
ละ
ม่เหล็กไฟฟ้าที่มาจากเครื่องขยา
DVD 
รื่นไม่มีการกระตุก 
ัดมีพลัง

ภาพสูง
การออกแบบให้มีขนาดและ
บโฉบเฉี่ยวและจับถนัดมือ 
ีโมทคอนโทรลหุ้มด้วยยางเพื่อใ
่างสะดวกสบาย
์เด่น
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