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Obraz/displej
• 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

Nahrávání videa
• Systém nahrávání: PAL
• Kompresní formáty: MPEG2
• Režimy nahrávání: Vysoká kvalita (HQ), Funkce 

Standard Play (SP), Funkce Standard Play Plus 
(SPP), Formát Long Play s normou LP, Formát 
Extended Play s normou EP, Formát Super Long 
Play s normou SLP, Formát Super Extended Play s 
normou SEP

• Komprese audio: Dolby Digital
• Média pro nahrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/
SVCD, DVD+R DL, DVD-R DL

• Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1, DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, MPEG4, DivX 6.0

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: zvukový disk CD, CD-R/

RW
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, 

Vícekanálový systém MPEG2, PCM, WMA

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: CD-R/RW
• Formát komprese obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Prezentace s přehráváním 

formátu MP3

Úložná média
• Kapacita pevného disku: 160 GB
• Vylepšení nahrávání na pevný disk: Okamžité 

přehrávání, pozastavení živého vysílání
• Kapacita nahrávání videa na pevný disk: 250 h

Tuner/příjem/vysílání
• systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'

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

kompozitního videa CVBS, Vstup i.LINK DV 
(IEEE1394, 4-pinový), Vstup S-video

• Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/
pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), 
Digitální výstup pro koaxiální kabel, Vstup antény 
RF / výstup TV, Výstup S-Video, SCART1 (CVBS, 
výstup RGB), SCART2 (CVBS, vstup RGB)

Pohodlí
• Vylepšené programování/časovač: Program s 

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

• Programovatelné události: 8

Napájení
• Napájení: 220-240 V
• Spotřeba elektrické energie: 50 W
• Příkon v pohotovostním režimu: 3,0 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2 x baterie AA, Kabel 

antény, Síťová šňůra, Stručný návod k rychlému 
použití, Dálkový ovladač, Uživatelský manuál, 
Kabel SCART

• Dálkové ovládání 12NC: 242254900968

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 65 x 340 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 516 x 155 x 437 mm
• Hmotnost přístroje: 4,3 kg
• Hmotnost včetně balení: 6 kg
•

DVD rekordér s pevným diskem
160 GB  

Specifikace

Datum vydání 2007-10-29

Verze: 5.0

12 NC: 8622 810 13504
EAN: 87 10895 97351 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování. 
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips 
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com
DVDR

Zvýrazn

Pevný dis

Digitální 
Digitální vst
FireWire, p
pomocí jedn
a zvuku. Po
kopírovat sv
kvalitě.

Přehrává
Funkce pře
většinu form
JPEG a pop
DivX a zaji
sledování vi
sdílet kvalitn
ve vašem p

Dva typy
DVD rekord
médií a dík
RW a DVD
disk a reko
kompatibiln
přehrávačíc

Funkce O
Funkce Pau
Jakmile je r
paměť auto
což vám kd
opětovné př
pauzu, můž
televizní pr
vám to bud

Okamžit
S funkcí Ok
vzrušující te
emotivní sc
nebo okam
stačí jen sti
přehrát libo
v nahráván

ShowVie
Se systéme
videorekord
skládající se
každého te
programy t
3360H

ění výro

k 160 GB

vstup i.LI
up iLink, té
řenáší digitá
oho vodiče
mocí digitá
á domácí v

ní více fo
hrávání více
átů soubor

ulárního for
šťuje tak m
dea. Podpo
í komprimo

očítači.

 médií
éry Philips 

y tomu je m
-R/RW. Zák
rdér Philips 
í, kterou je
h.

ne Touch
se Live TV v
ekordér zap
maticky na
ykoliv umož
ehrání nebo
ete stiskem

ogram a po
e hodit.

é přehráv
amžité pře
levizní zábě
ény televizn
žik fotbalov
sk tlačítka. 
volnou scén
í zbývající č

w
m ShowView
éru stačí za
 z devíti či 
levizního pr
elevize.
 (250 h)

NK
ž známý jako IEEE 1394 a 
lně veškeré audio a video signály 
 beze ztráty kvality obrazu 
lního vstupu iLink můžete 
idea v původní digitální obrazové 

rmátů (DivX)
 formátů umožňuje přehrát 
ů včetně formátů MP3, WMA, 
mátu pro digitální multimédia 
aximální potěšení při poslechu a 
ra DivX umožňuje přehrávat a 
vaný obsah videa DivX i jinde než 

podporují nahrávání na dva typy 
ožné nahrávat na disky DVD+R/
azník si může koupit jakýkoliv 
vždy pořídí nahrávku zcela 
 možné přehrávat na všech DVD 

 Pause Live TV
ám dává absolutní kontrolu. 
nut, začne velká vestavěná 
hrávat program, který sledujete, 
ňuje pozastavení programu, jeho 
 uložení. Pokud si potřebujete dát 
 jednoho tlačítka pozastavit „živý“ 
kračovat v jeho sledovaní, až se 

ání
hrávání budete mít pod kontrolou 
ry a budete si moci vychutnat 
ích pořadů, jako je záběr filmu 
ého zápasu znovu – okamžitě, 
Pevný disk umožňuje znovu 
u a současně pokračovat 

ásti televizního programu.

 vám k naprogramování 
dat číslo ShowView – jediný kód 
méně číslic, který je vytištěn u 
ogramu ve většině časopisů s 
/58

bku

http://www.philips.com

