Philips
DVD player/recorder cu
intrare digitală i.LINK

DVDR3355

Înregistrare mai simplă
Înregistraţi programele TV preferate la calitate digitală și redaţi orice format video, inclusiv
DivX, cu acest DVD recorder unic.
Înregistrări TV ușor de realizat
• ShowView pentru programare simplă și rapidă
• VPS/ PDC permite înregistrarea integrală și precisă a unui program TV
• Înregistraţi până la 6 ore pe discuri DVD+R/RW sau DVD-R/RW cu un singur strat
• Tehnologia Dual Media înregistrează convenabil atât pe DVD+R/RW, cât și pe DVD-R/RW
Înregistraţi din diverse surse, la o calitate perfectă
• Intrare digitală i.LINK, pentru copii perfecte de pe camera video
• Codare 2.0 Dolby Digital pentru înregistrări audio de calitate
Redă toate formatele
• Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
• Diapozitive (JPEG) muzicale
• Muzică: CD, CD-R/RW și MP3-CD

DVD player/recorder cu intrare digitală i.LINK
Specificaţii

Caracteristici principale produs

Imagine/Ecran

R, DVD-RW

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

Tuner/Recepţie/Transmisie

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

Sunet
•
•
•
•
•
•

DVDR3355/02

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

Conectivitate

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

Medii de stocare

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

• 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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ShowView
Prin intermediul sistemului ShowView, tot ceea ce trebuie
să faceţi pentru a programa videorecorderul este să
introduceţi numărul ShowView - un cod unic de maxim
nouă cifre (de obicei, mai puţine), tipărit în dreptul
fiecărui program TV din majoritatea ghidurilor TV.
VPS/PDC
Prin intermediul sistemelor ’VPS’ (Video Programming
System) și ’PDC’ (Program Delivery Control) postul TV
controlează momentul de început și lungimea înregistrării
programate. Altfel spus, înregistrarea va porni și se va
opri singură la ora corespunzătoare, chiar dacă
programul dorit începe mai devreme sau se termină mai
târziu decât se aștepta.
6 ore de înregistrare video
Modul de înregistrare de 6 ore disponibil pe anumite
modele de DVD recordere vă permite să înregistraţi până
la șase ore de material video pe un disc DVD+R/RW și
DVD-R/RW cu un singur strat.
DualMedia
DVD recorderele Philips acceptă înregistrarea pe două
tipuri de suporturi media, aceasta însemnând faptul că
pot crea înregistrări pe discuri DVD+R/RW și DVD-R/
RW. Acum puteţi cumpăra orice tip de disc, iar recorderul
Philips va crea întotdeauna înregistrări compatibile, care
pot fi redate cu orice alt DVD player.
Intrare digitală i.LINK
Cunoscut și sub denumirile de IEEE 1394 și FireWire,
i.Link transportă toate semnalele audio și video printr-un
singur cablu digital, fără pierderi de calitate a imaginii sau
a sunetului. Cu intrarea video digitală i.Link, vă puteţi
copia clipurile video realizate de dumneavoastră la
calitatea digitală originală.
Codare Dolby Digital 2.0
Dolby Digital este o tehnologie avansată de codare audio
digitală, utilizată pe toate discurile DVD-Video. DVD
recorderele Philips stochează fișierele audio în același
format, fiind perfect compatibile cu orice alt DVD player.
Calitatea o depășește pe cea a videorecorderelor
analogice.

