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PICTURE

Őrizze meg VHS felvételeit DVDn
A Philips bemutatja a minden-az-egyben felvevőt, amely mind DVD-lemezre, mind pedig VHS kazettára
készít felvételt és le is játssza őket! Az i.LINK segítségével másolatot készíthet videokamerával készült
kedvenc felvételeiről, tökéletes digitális kép- és hangminőségben, DVD-lemezre.
Kényelmesen használhatja rögzítésre, átvitelre és archiválásra
• i.LINK digitális bemenet a tökéletes másoláshoz digitális kamkorderről
• Közvetlen másolás – egyszerűen vegye át videofelvételeit VHS-ről DVD-re
Lejátszhatja és rögzítheti vele, amit csak szeretne
• DVD, CD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD és VHS lejátszás
• Dual Media felvétel DVD+R/RW és DVD-R/RW lemezekre
• MP3, WMA, JPEG, DivX 3,11/4.x/5.x/6 formátumok lejátszása
Egyszerűen kezelhető felvétel és lejátszás funkció
• VIDEO Plus+ funkció a gyors és egyszerű programozáshoz
• A VPS/PDC funkcióval a TV-műsort pontosan az elejétől a végéig rögzíti

DVD-felvevő/videomagnó i.LINK digitális bemenettel
Műszaki adatok

DVDR3430V/05
Termékkijelölések

Kép/Kijelző

• A/D átalakító: 10 bit, 27 MHz
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz

• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Forgatás, Nagyítás, Diabemutató
zenelejátszással

Hang

Tuner/Vétel/Adás

Videofelvétel

Csatlakoztathatóság

• A/D átalakító: 24 bit, 96 kHz
• D/A átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Rögzítési rendszer: PAL, SECAM
• Tömörítési formátumok: MPEG2
• Felvételi módok: Kiváló minőségű (HQ),
Szabványos lejátszás (SP), Bővített szabványos
lejátszás (SPP), Hosszú lejátszási idő (LP),
Meghosszabbított lejátszási idő (EP), Leghosszabb
lejátszási idő (SLP)
• Rögzítési fejlesztések: Hozzététel, Fejezetjelző
beszúrása, Megosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés,
Egyérintős felvétel (OTR), Biztonságos felvétel,
Kiválasztható indexképek, Állomásazonosító
felvétel
• Hangtömörítés: Dolby Digital
• Adatrögzítő média: DVD+R DL, DVD+R/+RW,
DVD-R/-RW, VHS kazetták

Video lejátszás

• Adathordozók lejátszása: DVD Video, CD-R/CDRW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/
SVCD, DVD+R DL
• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1,
MPEG4, Divx 3.1, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
• Videoszalag lejátszási rendszer: PAL, SECAM

Hanglejátszás

• Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, PCM, MP3,
MPEG2 többcsatornás, WMA
• Audiofejek száma: 2 Hi-Fi

Állókép lejátszás

• Adathordozók lejátszása: DVD+R/+RW, DVD-R/
-RW, CD-R/RW

• TV rendszer: PAL I
• Programozott TV-csatornák száma: 150
• Elülső / oldalsó csatlakozók: i.LINK DV be
(IEEE1394, 4 tűs), CVBS be, audió B/J bemenet
• Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb
audiokimenet, Kompozit videó (CVBS) kimenet,
Digitális koaxiális kimenet, S-Video kimenet,
SCART1 (CVBS, RGB ki), RF antenna be / TV ki,
SCART2 (CVBS, RGB be)

Kényelem

• Programozható események: 8
• Programozási/időzítési bővítések: VIDEO Plus+,
VPS/PDC felvételvezérlés, Felvétel egy
gombnyomással, Naponta/Hetente ismétlődő
műsor, Manuális időzítő

Áram

• Áramellátás: 50 Hz, 220-240 V
• Áramfogyasztás: 32 W
• Készenléti áramfelvétel: < 5 W

Tartozékok

• Mellékelt tartozékok: Gyors áttekintő útmutató,
Távvezérlés, Felhasználói kézikönyv, 2 x AAA
akku, Nemzetközi garancialevél, RF antennakábel

Méretek

• Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
435 x 100 x 344 mm
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
540 x 175 x 447 mm
• Készülék tömege: 5,2 kg
• Súly csomagolással együtt: 7,0 kg
•
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i.LINK digitális bemenet
Az IEEE 1394 és FireWire néven is ismert i.Link az
összes audio- és videojelet egyetlen kábelen keresztül,
digitális formában, kép- és hangminőség-veszteség nélkül
továbbítja. Az i.LINK digitális videobemenettel az otthon
készült videofelvételeket az eredeti digitális
képminőségben tudja másolni.
Közvetlen másolás (VHS – DVD)
A közvetlen szinkronizálás gombbal a felvétel
megkezdhető a videoszalagról, komplikált menürendszer
és ki-/bemeneti jelek beállítása nélkül.
Dual Media
A Philips DVD-felvevő készülékek támogatják a „kettős
adathordozó” felvételt – DVD+R/RW és DVD-R/RW
lemezekre egyaránt képesek rögzíteni. Bármilyen lemezt
vásárol, a Philips felvevővel rögzített felvételek minden
fajta DVD-lejátszóval lejátszhatóak és teljesen
kompatibilisek lesznek.
Lejátszás több formátumban (DivX)
A készülék kiváló hang- és képminőséget biztosít és a
legtöbb fájltípus lejátszására alkalmas. Hallgathatja vele
többek között MP3-, WMA-, JPEG- és a népszerű DivX
digitális médiaformátumban készült felvételeit. A DivXlejátszás lehetővé teszi tömörített DivX videotartalmak
számítógép nélkül történő lejátszását és megosztását.
VIDEO Plus+
A ShowView rendszerben a videofelvevő
programozásához mindössze annyit kell tennie, hogy
beírja az ún. pluszkódot – egy legfeljebb kilenc
számjegyből (de rendszerint kevesebből) álló kódot,
amely a legtöbb TV-műsorfüzetben a TV-műsor mellett
van feltüntetve.

