
ahrávání je nyní opravdu sn
N
Nahrávejte s

Nahrá
• Syst
• Syst
• Nah
• Dva

Přehr
• Hud
• Film
• Foto
adné
vé oblíbené televizní programy v dokonalé digitální kvalitě.

vání z televize jednoduše!
ém ShowView pro rychlé a snadné programování
ém VPS/ PDC nahrává televizní program přesně od začátku do konce
rajte až 6hodinový záznam na jednu vrstvu disku DVD+R/RW nebo DVD-R/RW
 typy médií nahrávají na disky DVD+R/RW i DVD-R/RW

aje vše
ba: CD, CD-R/RW a MP3-CD
y: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
grafie (JPEG) s hudební prezentací
 

Philips
DVD přehrávač/rekordér

DVDR3305



 

Obraz/displej
• Poměr stran: 4:3, 16:9
• Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
• Analogově/digitální převodník: 10 bit, 54 MHz

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 96 kHz
• Analogově/digitální převodník: 24 bit, 96 kHz
• Odstup signál/šum: 106
• Zkreslení a šum (1kHz): 90 dB
• Přeslech (1kHz): 105 dB
• Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB
• Zvukový systém: Dolby Digital, DTS, Dolby 

Digital (AC-3)

Nahrávání videa
• Systém nahrávání: PAL, SECAM
• Kompresní formáty: MPEG2
• Režimy nahrávání: Formát Super Long Play s 

normou SLP, Formát Extended Play s normou EP, 
Vysoká kvalita (HQ), Funkce Standard Play (SP)

• Komprese audio: Dolby Digital
• Maximální doba nahrávání na disk DVD: 6 h
• Vylepšení nahrávání: Vložení značky kapitoly, 

Funkce Divide, Smazat, Ruční označení kapitol, 
Nahrávání jedním tlačítkem (OTR), Funkce Safe 
Record, Možnost výběru obrázků seznamu

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: DVD-Video, DVD, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (režim Video), 
DVD-R, Standard SVCD, Video CD

• Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1
• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, 

Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý 
posun vpřed, Krokování vpřed, Pozastavení, PBC, 
Obnovit přehrávání od místa zastavení, 
Vyhledávání vpřed/vzad, Náhodné přehrávání, 
Zpomalený chod, Funkce Title Repeat, Zvětšení

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW, MP3-DVD
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, 

Vícekanálový systém MPEG2, PCM, DTS
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32-256 kb/s a 

VBR
• Podporované systémy souborů: ISO-9660

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, Obrazové disky CD
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení
• Prezentace: ano, s hudbou (MP3)

Úložná média
• Média pro nahrávání: DVD+R, DVD+RW, DVD-

R, DVD-RW

Tuner/příjem/vysílání
• systém TV příjmu: PAL B/G
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Počet TV tunerů: 1
• Automatické digitální ladění: ne

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup 

kompozitního videa CVBS, Vstup S-video
• Zadní konektory: SCART1 (CVBS, výstup S-video/

RGB), SCART2 (CVBS, vstup S-video/RGB), 
Analogový audio výstup levý/pravý, Výstup videa 
S-Video/CVBS, Digitální výstup pro koaxiální 
kabel, Vstup antény RF / výstup TV

Pohodlí
• Vylepšené programování/časovač: Program s 

denním/týdenním opakováním, Ruční časovač, 
nahrávání jedním tlačítkem, ShowView, Ovládání 
nahrávání VPS/PDC

• Programovatelné události: 8
• Období pro naprogramování: 1 měsíc
• Dětská pojistka: Rodičovský zámek
• Typ displeje: Displej FTD (obrazovka s 

fluorescenční vrstvou)
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Dánština, 

Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, 
Němčina, Italština, Norština, Portugalština, 
Španělština, Švédština

Napájení
• Napájení: 50 Hz, 220-240 V
• Spotřeba: 25 W (typicky)
• Příkon v pohotovostním režimu: < 3 W

Příslušenství
• Dálkové ovládání: Zappa, 37 tlačítek (2422 549 

00611)
• Stručný návod k rychlému použití: Ano
• Záruční list: Ano
• Baterie: 2 x baterie AA
• Kabely: Kabel SCART, koaxiální kabel RF
• Záruční brožurka: Celosvětová verze
• Uživatelský manuál: Ano

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 65 x 285 mm
• Hmotnost přístroje: 4 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 514 x 155 x 380 mm
• Hmotnost včetně balení: 6 kg
•
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