
chovejte své kazety
U
VHS na discích DVD
Představujeme rekordér vše v jednom, který přehrává a nahrává na disky DVD i kazety 

VHS! Pomocí rozhraní i.Link nyní můžete kopírovat oblíbené kazety z videokamery s 

dokonalým digitálním obrazem a zvukem na disk DVD.

Pohodlné nahrávání, přenášení nebo archivace
• Digitální vstup i.LINK pro dokonalé kopie z digitální videokamery
• Direct Dubbing - nahrajte si film z VHS na DVD

Přehraje a nahraje cokoliv budete chtít
• Dva typy médií snadno nahrávají jak disky DVD+R/RW, tak i DVD-R/RW
• Přehrává DVD, CD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, kazety VHS
• Přehrává MP3, WMA, JPEG, DivX 3.11/4.x/5.x
• Přehrává MP3, WMA, JPEG, DivX 3.11/4.x/5.x

Snadné nahrávání i přehrávání
• Systém ShowView pro rychlé a snadné programování rekordéru
• Systém VPS/ PDC nahrává televizní program přesně od začátku do konce
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Obraz/displej
• Analogově/digitální převodník: 10 bitů, 27 MHz
• Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz

Zvuk
• Analogově/digitální převodník: 24 bit, 96 kHz
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 192 kHz

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

Standard Play (SP), Formát Standard Play Plus 
(SPP), Formát Long Play (LP), Formát Extended 
Play (EP), Formát Super Long Play (SLP)

• Vylepšení nahrávání: Funkce Append, Vložení 
označení kapitoly, Funkce Divide, Smazat, Ruční 
označení kapitol, Nahrávání jedním tlačítkem 
(OTR), Funkce Safe Record, Možnost výběru 
obrázků seznamu, Nahrávání podle ID stanice

• Komprese audio: Systém Dolby Digital
• Média pro nahrávání: DVD+R DL, DVD+R/

+RW, DVD-R / -RW, Pásky VHS

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

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

• Kompresní formáty: MPEG2, MPEG1, MPEG4, 
DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Systém přehrávání videokazety: PAL, SECAM

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: Audio CD, CD-R / RW
• Kompresní formát: Systém Dolby Digital, PCM, 

MP3, Vícekanálový systém MPEG2, WMA
• Počet audiohlav: 2 Hi-Fi

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R / -

RW, CD-R / RW

• Kompresní formát obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Prezentace s 

přehráváním hudby

Tuner/příjem/vysílání
• Systém TV příjmu: PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K
• Počet předvoleb pro televizní kanály: 150

Možnosti připojení
• Čelní a boční přípojky: Vstup i.LINK DV 

(IEEE1394), Vstup kompoz. videa CVBS, Vstup 
audio L/P

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

Pohodlí
• Programovatelné události: 8
• Vylepšené programování/časovač: ShowView, 

Ovládání nahrávání VPS/PDC, Nahrávání jedním 
tlačítkem, Program s opakováním (den/týden), 
Ruční časovač

Napájení
• Napájení: 50 Hz, 220-240 V
• Spotřeba elektrické energie: 32 W
• Příkon v pohotovostním režimu: < 4 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Stručný návod, Dálkový 

ovladač, Uživatelský manuál, 2 x baterie AAA, 
Mezinárodní záruční list, Kabel RF

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 100 x 344 mm
• Rozměry balení (Š x V x H): 

540 x 175 x 447 mm
• Hmotnost přístroje: 5,2 kg
• Hmotnost včetně balení: 7,0 kg
•
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igitální vstup i.LINK
ozhraní i.LINK (označované také IEEE 1394 nebo 
ireWire) je celosvětový standard připojení domácích 
igitálních videozařízení a používá se například u 
igitálních videokamer DV, D8 a také u počítačů. 
ajišťuje pohodlný přenos veškerých audio a 
ideosignálů prostřednictvím jediného kabelu. Pomocí 
stupu digitálního videa i.LINK můžete kopírovat 
omácí videonahrávky se zachováním původní digitální 
brazové kvality.

irect Dubbing (VHS na DVD)
 tlačítkem Direct Dubbing (přímé mixování zvuku) 
ůžete začít nahrávat z kazety VHS bez složitého 
rocházení nabídkami nebo výběru vstupů a výstupů v 
řípadě dvou samostatných přístrojů.

řehrávání více formátů (MP3)

howView
e systémem ShowView vám k naprogramování 
ideorekordéru stačí zadat číslo ShowView – jediný kód 
kládající se z devíti či méně číslic, který je vytištěn u 
aždého televizního programu ve většině časopisů s 
rogramy televize.

va typy médií
VD rekordéry Philips podporují nahrávání na dva typy 
édií a díky tomu je možné nahrávat na disky DVD+R/
W a DVD-R/RW. Zákazník si může koupit jakýkoliv 
isk a rekordér Philips vždy pořídí nahrávku zcela 
ompatibilní, kterou je možné přehrávat na všech DVD 
řehrávačích.

řehrávání více formátů (DivX)
unkce přehrávání více formátů umožňuje přehrát 
ětšinu formátů souborů včetně formátů MP3, WMA, 
PEG a populárního formátu pro digitální multimédia 
ivX a zajišťuje tak maximální potěšení při poslechu a 

ledování videa. Podpora DivX umožňuje přehrávat a 
dílet kvalitní komprimovaný obsah videa DivX i jinde 
ež ve vašem počítači.
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Technické údaje Zvýraznění výrobku

DVD rekordér/videorekordér s rozhraním i.LINK
  


