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• Φωτ
 αγαπηµένα σας τηλεοπτικά προγράµµατα σε τέλεια ψηφιακή ποιότητα.

αφή από TV έγινε απλή!
View για γρήγορο και εύκολο προγραµµατισµό
PS/PDC γράφει ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα από την αρχή µέχρι το τέλος
αφή έως και 6 ωρών σε δίσκους DVD+R/RW ή DVD-R/RW µίας όψης
ual Media πραγµατοποιεί εγγραφή DVD+R/RW και DVD-R/RW

 τα πάντα
σική: CD, CD-R/RW και MP3-CD
ίες: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
ογραφίες (JPEG) µε µουσικό slideshow
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Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
• Μετατροπέας D/A: 10 bit, 54 MHz
• Μετατροπέας A/D: 10 bit, 54 MHz

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 96 kHz
• Μετατροπέας A/D: 24 bit, 96 kHz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: 106
• Παραµόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 90 dB
• Συνακρόαση (1 kHz): 105 dB
• ∆υναµικό εύρος (1 kHz): 90 dB
• Σύστηµα ήχου: Dolby Digital, DTS, Dolby Digital 

(AC-3)

Εγγραφή εικόνας
• Σύστηµα εγγραφής: PAL, SECAM
• Φορµά συµπίεσης: MPEG2
• Λειτουργίες εγγραφής: Super Long Play (SLP), 

Extended Play (EP), High Quality (HQ), Standard 
Play (SP)

• Συµπίεση ήχου: Dolby Digital
• Μέγιστος χρόνος εγγραφής σε DVD: 6 ώρ.
• Βελτιώσεις εγγραφής: Εισαγωγή σήµανσης 

κεφαλαίου, ∆ιαχωρισµός, ∆ιαγραφή, Επισήµανση 
κεφαλαίου εγχειριδίου, Εγγραφή µε ένα πάτηµα 
(OTR), Ασφαλής εγγραφή, Επιλέξιµες εικόνες 
ευρετηρίου

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα DVD, DVD, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Λειτουργία 
εικόνας), DVD-R, SVCD, Βίντεο CD

• Φορµά συµπίεσης: MPEG2, MPEG1
• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 

PAL
• Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων: Επανάληψη 

A-B, Μενού δίσκου, Γρήγορη κίνηση πίσω, 
Γρήγορη κίνηση εµπρός, Προώθηση καρέ καρέ, 
Προσωρινή διακοπή, PBC, Συνέχιση 
αναπαραγωγής από διακοπή, Ανίχνευση εµπρός/
πίσω, Λειτουργία Shuffle, Αργή κίνηση, 
Επανάληψη τίτλου, Ζουµ

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW, MP3-DVD
• Φορµά συµπίεσης: Dolby Digital, MP3, Π

ολυκαναλικό MPEG2, PCM, DTS
• Ρυθµός bit MP3: 32-256 kbps και VBR
• Υποστηριζόµενα συστήµατα αρχείων: ISO-9660

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, CD εικόνων
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: Περιστροφή, Ζουµ
• Slide show: ναι, µε µουσική (MP3)

Μέσα αποθήκευσης
• Μέσα εγγραφής: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL B/G
• Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
• Αριθµός δεκτών τηλεόρασης: 1
• Αυτόµατος ψηφιακός συντονισµός: όχι

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος S-
Video

• Πίσω συνδέσεις: SCART1 (έξοδος CVBS, S-
video/RGB), SCART2 (είσοδος CVBS, S-video/
RGB), Αναλογική έξοδος ήχου L/R, Έξοδος 
βίντεο S-Video/CVBS, Ψηφιακή οµοαξονική 
έξοδος, Είσοδος κεραίας RF / έξοδος 
τηλεόρασης

Ευκολία
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: Π

ρόγραµµα ηµερήσιας/εβδοµαδιαίας επανάληψης, 
Μη αυτόµατος χρονοδιακόπτης, εγγραφή µε το 
πάτηµα ενός κουµπιού, ShowView, Έλεγχος 
εγγραφής VPS/PDC

• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 8
• ∆ιάρκεια προγραµµατισµού: 1 µήνας
• Προστασία παιδιών: Γονικός έλεγχος
• Τύπος οθόνης: FTD
• Γλώσσες προβολής επί της οθόνης: ∆ανικά, 

Ολλανδικά, Αγγλικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, 
Γερµανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, 
Ισπανικά, Σουηδικά

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 50 Hz, 220-240 V
• Κατανάλωση: 25 W (Τυπική)
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 3 W

Αξεσουάρ
• Τηλεχειριστήριο: Zappa 37 πλήκτρων (2422 549 

00611)
• Οδηγός γρήγορης έναρξης
• Κάρτα εγγύησης
• Μπαταρίες: 2 x AA
• Καλώδια: Καλώδιο Full SCART, οµοαξ. καλώδιο 

RF
• Εγγύηση: Έκδοση σε όλες τις γλώσσες
• Εγχειρίδιο χρήσεως

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 65 x 285 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 4 κ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

514 x 155 x 380 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 6 κ.
•
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οιοδήποτε DVD player.

 φορµά
 παρέχει δυνατότητα 
λαπλά φορµά δίσκου για µέγιστη 
αι απόλαυση θέασης.

ν φορµά
γής πολλαπλών φορµά για την 

ισσοτέρων φορµά δίσκου για 
ίσκων και απόλαυση ακρόασης.

υσικό slideshow
 φωτογραφιών µε την οικογένεια 
ναι ακόµα πιο διασκεδαστικό! 
w φωτογραφιών συνοδεία 
 Αυτό το προϊόν της Philips 
η αναπαραγωγή εικόνων JPEG και 
θείτε ότι τα αρχεία για το µουσικό 
ευµένα στο ίδιο µέσο. Επιλέξτε 
υσική MP3 και ξεκινήστε την 
ικόνες JPEG.
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