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Kép/Kijelző
• Képméretarány: 4:3, 16:9
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
• A/D átalakító: 10 bit, 54 MHz

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
• A/D átalakító: 24 bit, 96 kHz
• Jel-zaj arány: 106
• Torzítás és zaj (1 kHz): 90 dB
• Keresztbeszélgetés (1 kHz): 105 dB
• Dinamikus tartomány (1 kHz): 90 dB

Videofelvétel
• Rögzítési rendszer: PAL, SECAM
• Tömörítési formátumok: MPEG2
• Felvételi módok: Kiváló minőségű (HQ), Standard 

lejátszás (SP), Meghosszabbított lejátszási idő (EP), 
Leghosszabb lejátszási idő (SLP)

• Rögzítési fejlesztések: Fejezetjelző beszúrása, 
Kettéosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés, 
Egygombos felvétel (OTR), Kiválasztható 
indexképek

• Hangtömörítés: Dolby Digital

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD, DVD+RW, DVD-

RW (videoüzemmód), DVD-R, DVD videó, 
SVCD, Video CD, DVD+R

• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1, Divx, 
MPEG4

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, MP3-DVD
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, DTS, MP3, 

MPEG2 többcsatornás, PCM
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, Kép-

CD, CD-R/RW, DVD-R/-RW
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Nagyítás

Médiatárolás
• Adatrögzítő média: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

Hangolóegység/Vétel/Adás
• TV-hangolóegységek száma: 1
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• TV rendszer: PAL

Csatlakoztathatóság
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, 

CVBS be, i.LINK DV be (IEEE1394, 4 tűs), S-video 
be

• Hátoldali csatlakozók: SCART1 (CVBS, S-videó/
RGB ki), SCART2 (CVBS, S-videó/RGB be), 
Analóg bal/jobb audiokimenet, S-videó/CVBS 
videokimenet, Digitális koaxiális kimenet, RF 
antenna be / TV ki

Kényelem
• Programozási/időzítési bővítések: Naponta/

Hetente ismétlődő műsor, Manuális időzítő, 
Egygombos felvétel, ShowView funkció, VPS/PDC 
felvételvezérlés

• Programozható események: 8
• Programozási periódus: 1 hónap
• Képernyőn megjelenő nyelvek: dán, holland, angol, 

finn, francia, német, olasz, norvég, portugál, 
spanyol, svéd

Feszültség
• Áramellátás: 50 Hz, 220-240 V
• Fogyasztás (bekapcsolva): 25 W (tipikus)
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 3 W

Tartozékok
• Kábelek: Teljes SCART kábel, koaxiális RF kábel
• Távvezérlő: 37 gombos Zappa (2422 549 00611)
• Elemek: 2 db AA méretű
• Felhasználói kézikönyv
• Rövid üzembe helyezési útmutató
• garanciajegy

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 65 x 285 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

514 x 155 x 380 mm
• Súly csomagolással együtt: 6 kg
• Készülék tömege: 4 kg
•

AN-
TENNA

TV

S-VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

AUDIO

R

L

AUDIO / VIDEO OUT

MAINS

COAXIAL

DIGITAL AUDIO OUT
TO TV - I/O

AUX - I/O

EXT1

EXT2
DVD lejátszó/felvevő i.LINK digitális bemenettel
  

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2009-02-12

Verzió: 17.0.19

12 NC: 8622 810 12536
EAN: 87 10895 89591 0

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
DVDR

Termék

ShowVie
A ShowView
programoz
beírja a Sho
számjegybő
a legtöbb T
feltüntetve.

VPS/PDC
A TV állom
PDC (progr
programozo
hogy a felve
automatiku
TV-műsor h
fejeződik be

6 órányi v
Az egyes D
üzemmód r
lemezre 6 ó

Dual Med
A Philips DV
adathordoz
lemezekre 
vásárol, a P
fajta DVD-l
kompatibilis

i.LINK di
Az IEEE 13
összes audi
digitális form
továbbítja. A
készült vide
képminőség

2.0 Dolby
A Dolby Dig
használható
Philips DVD
hanganyago
bármilyen D
analóg vide
3355/

kijelölés

w funkció
 funkció re

ásához min
wView szá
l (de rendsz
V-műsorfüz

ás a VPS (vi
amvezérlés
tt felvétel k
vőkészülék
san be- és k
amarabb e
.

ideofelvé
VD-felvevő t
évén, egyrét
rányi video

ia
D-felvevő k
ó” felvételt 
egyaránt ké
hilips felvev
ejátszóval le
ek lesznek

gitális bem
94 és FireW
o- és videoj
ában, kép
z i.LINK d
ofelvételeke
ben tudja m

 Digital k
ital minden
 fejlett digi
-felvevők ug
t, ezért ez 
VD-lejátsz

ofelvevők m
ndszerben a videofelvevő 
dössze annyit kell tennie, hogy 
mot – ez egy legfeljebb kilenc 
erint kevesebből) álló kód, amely 
etben a TV-műsor mellett van 

deoprogramozási rendszer) és a 
) segítségével szabályozza a 
ezdetét és hosszát. Ez azt jelenti, 
 a megfelelő időpontban akkor is 
ikapcsol, ha a beprogramozott 

lkezdődik, vagy a vártnál később 

tel
ípusokon elérhető 6 órás felvételi 
egű DVD+R/+RW és DVD-R/RW 
anyag vehető fel

észülékek támogatják a „kettős 
– DVD+R/RW és DVD-R/RW 
pesek rögzíteni. Bármilyen lemezt 
ővel rögzített felvételek minden 
játszhatóak és teljesen 

.

enet
ire néven is ismert i.Link az 

elet egyetlen kábelen keresztül, 
- és hangminőség-veszteség nélkül 
igitális videobemenettel az otthon 
t az eredeti digitális 
ásolni.

ódolás
 DVD-Video lemezhez 
tális hangkódolási technológia. A 
yanilyen formátumban tárolják a 
maximálisan kompatibilis 
óval. A minőség felülmúlja az 
inőségét.
02

ek

http://www.philips.com

