
registrare mai simplă
În
Înregistraţi p

DivX, cu ace

Înregi
• Show
• VPS/
• Înre
• Tehn

Înregi
• Intra
• Cod

Redă 
• Film
• Diap
• Muz
rogramele TV preferate la calitate digitală și redaţi orice format video, inclusiv 

st DVD recorder unic.

strări TV ușor de realizat
View pentru programare simplă și rapidă

 PDC permite înregistrarea integrală și precisă a unui program TV
gistraţi până la 6 ore pe discuri DVD+R/RW sau DVD-R/RW cu un singur strat
ologia Dual Media înregistrează convenabil atât pe DVD+R/RW, cât și pe DVD-R/RW

straţi din diverse surse, la o calitate perfectă
re digitală i.LINK, pentru copii perfecte de pe camera video
are 2.0 Dolby Digital pentru înregistrări audio de calitate

toate formatele
e: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
ozitive (JPEG) muzicale
ică: CD, CD-R/RW și MP3-CD
 

Philips
DVD player/recorder cu 
intrare digitală i.LINK

DVDR3355



 

Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 4:3, 16:9
• Convertor D/A: 10 biţi, 54 MHz
• Convertor A/D: 10 biţi, 54 MHz

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 96 kHz
• Convertor A/D: 24 biţi, 96 kHz
• Coeficient semnal/zgomot: 106
• Distorsionare și zgomot (1kHz): 90 dB
• Diafonie (1kHz): 105 dB
• Interval dinamic (1kHz): 90 dB

Înregistrare video
• Sistem de înregistrare: PAL, SECAM
• Formate de comprimare: MPEG2
• Moduri de înregistrare: High Quality (HQ), 

Standard Play (SP), Extended Play (EP), Super Long 
Play (SLP)

• Caracteristici înregistrare: Inserare marcaj capitol, 
Divizare, Ștergere, Marcare manuală capitol, 
Înregistrare One Touch (OTR), Index selectabil 
de imagini

• Compresie audio: Dolby Digital

Redare video
• Medii de redare: DVD, DVD+RW, DVD-RW 

(Mod Video), DVD-R, DVD-Video, SVCD, Video 
CD, DVD+R

• Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1, Divx, 
MPEG4

• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

MP3-DVD
• Format compresie: Dolby Digital, DTS, MP3, 

MPEG2 multi-canal, PCM
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică
• Medii de redare: DVD+R/+RW, Picture CD, CD-

R/RW, DVD-R/-RW
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Rotire, Zoom

Medii de stocare
• Mediu de înregistrare: DVD+R, DVD+RW, DVD-

R, DVD-RW

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Nr. de tunere TV: 1
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Sistem TV: PAL

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, 

Intrare CVBS, Intrare DV i.LINK (IEEE1394,4-pin), 
Intrare S-video

• Conectori spate: SCART1 (CVBS, ieșire S-video/
RGB), SCART2 (CVBS, ieșire S-video/RGB), Ieșire 
audio analogic S/D, Ieșire video S-Video/CVBS, 
Ieșire coaxială digitală, Intrare antenă RF / ieșire 
TV

Comoditate
• Caracteristici programare/timer: Program cu 

repetare zilnică / săptămânală, Timer manual, One 
Touch Recording, ShowView, Control 
înregistrare VPS/PDC

• Evenimente programabile: 8
• Perioadă de programare: 1 lună
• Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, 

Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, 
Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză

Alimentare
• Alimentare: 50 Hz, 220-240 V
• Consum (mod Pornit): 25 W (Uzual)
• Consum în stare de repaus: < 3 W

Accesorii
• Cabluri: Cablu SCART complet, cablu radio 

coaxial
• Telecomandă: Zappa, 37 taste (2422 549 00611)
• Baterii: 2 baterii AA
• Manual de utilizare
• Ghid de iniţiere rapidă
• Card de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 65 x 285 mm
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

514 x 155 x 380 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 6 kg
• Greutate set: 4 kg
•
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