
achowaj nagrania VHS
Z
na płytach DVD
Przedstawiamy nagrywarkę „wszystko w jednym”, która umożliwia odtwarzanie i 

nagrywanie zarówno na płytach DVD, jak i kasetach VHS! Łącze i.LINK pozwala na 

kopiowanie ulubionych filmów z kaset kamery na płyty DVD z idealną cyfrową jakością 

obrazu i dźwięku.

Wygodne nagrywanie, przesyłanie i przechowywanie
• Cyfrowe wejście i.LINK zapewnia idealne kopiowanie cyfrowych nagrań z kamery
• Direct Dubbing — łatwy zapis filmów wideo z VHS na DVD

Nagrywanie i odtwarzanie dowolnej zawartości
• Dual Media umożliwia łatwe nagrywanie na płytach DVD+R/RW i DVD-R/RW
• Odtwarzanie płyt DVD, CD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD i taśm VHS
• Odtwarzanie formatów MP3, WMA, JPEG, DivX 3,11/4.x/5.x
• Odtwarza pliki MP3, WMA, JPEG, DivX 3.11/4.x/5.x/6

Proste nagrywanie i odtwarzanie
• System ShowView gwarantuje szybkie i łatwe programowanie magnetowidu
• Dzięki funkcji VPS/PDC program jest nagrywany dokładnie od początku do końca
Philips
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Obraz/Wyświetlacz
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 10 bitów, 

27 MHz
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bit, 

54 MHz

Dźwięk
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 24 bit, 96 kHz
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 

192 kHz

Nagrywanie wideo
• System nagrywania: PAL, SECAM
• Formaty kompresji: MPEG2
• Tryby nagrywania: Wysoka jakość (HQ), 

Odtwarzanie standardowe (SP), Odtwarzanie 
standardowe Plus (SPP), Wydłużony czas 
odtwarzania (LP), Odtwarzanie rozszerzone 
(EP), Odtwarzanie super zwolnione (SLP)

• Funkcje poprawy nagrywania: Dołączanie, 
Wstawianie znacznika rozdziału, Podziel, 
Kasowanie, Ręczne oznaczanie rozdziału, 
Nagrywanie jednym przyciskiem (OTR), 
Bezpieczne nagrywanie, Możl. edycji indeksu 
obrazów, Nagrywanie wg identyfikatora stacji

• Kompresja audio: Dolby Digital
• Nośnik nagrywania: DVD+R DL, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, Kasety VHS

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: DVD-Video, CD-R/CD-

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

• Formaty kompresji: MPEG2, MPEG1, MPEG4, 
DivX 3 11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• System odtwarzania kaset wideo: PAL, SECAM

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: Płyta Audio CD, CD-R/

RW
• Format kompresji: Dolby Digital, PCM, MP3, 

MPEG2, WMA
• Ilość głowic audio: 2 Hi-Fi

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW

• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje dotyczące obrazu: Obracanie, 

Powiększenie, Pokaz slajdów z odtwarzaniem 
muzyki

Tuner/Odbiór/Transmisja
• System TV: PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
• Liczba zaprogramowanych kanałów TV: 150

Możliwości połączenia
• Złącza z przodu/z boku: Wej. i.LINK DV 

(IEEE1394, 4-styk.), Wejście CVBS, Wejście 
audio L/P

• Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, 
Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wyjście S-
video, SCART1 (CVBS, wyjście RGB), SCART2 
(CVBS, wejście RGB), Wejście antenowe RF / 
Wyjście TV

Wygoda
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 8
• Funkcje programowania/zegara: ShowView, 

Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC, Nagrywanie 
jednym przyciskiem, Codzien./cotygod. powt. 
programu, Timer nastawiany ręcznie

Moc
• Zasilanie: 50 Hz, 220–240 V
• Pobór mocy: 32 W
• Pobór mocy w trybie czuwania: < 4 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja 

obsługi, Pilot zdalnego sterowania, Podręcznik 
użytkownika, 2 baterie AAA, Broszura 
gwarancyjna (cały świat), Przewód RF

Wymiary
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 100 x 344 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

540 x 175 x 447 mm
• Waga urządzenia: 5,2 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 7 kg
•
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yfrowe wejście i.LINK
łącze i.Link, znane także jako IEEE 1394 lub 
ireWire, to uznany na całym świecie standard 
odłączania cyfrowych urządzeń wideo, który jest 
ykorzystywany w domowym sprzęcie wideo, jak 
amery D8 i DV, a także w komputerach osobistych. 
est on o tyle wygodny, że wszystkie sygnały audio i 
ideo są przesyłane tym samym kablem. Cyfrowe 
ejście wideo i.LINK umożliwia kopiowanie domowych 
agrań wideo bez utraty jakości oryginału.

irect Dubbing (z VHS na DVD)
rzycisk Direct Dubbing umożliwia użytkownikowi 
ozpoczęcie zapisu z taśmy wideo bez konieczności 
rzechodzenia przez skomplikowany system menu lub 
ybór wejścia/wyjścia.

bsługa wielu formatów (MP3)

howView
zięki systemowi ShowView zaprogramowanie 
agrywarki wideo wymaga jedynie wprowadzenia 
umeru kodu ShowView — jednego kodu liczącego nie 
ięcej niż 9 cyfr (chociaż zazwyczaj mniej) — który w 
iększości programów telewizyjnych jest drukowany 
rzy każdej pozycji.

bsługa 2 formatów nośnika (Dual Media)
agrywarki DVD firmy Philips obsługują dwa formaty 
agrywania, co daje możliwość korzystania z płyt 
VD+R/RW i DVD-R/RW. Użytkownik nie musi 
rzejmować się zgodnością formatów, gdyż 
agrywarka nagra każdą płytę, tak aby zawsze była w 
ełni zgodna z dowolnym innym odtwarzaczem.

bsługa wielu formatów (DivX)
bsługa wielu formatów pozwala uzyskać maksimum 
adowolenia dzięki odtwarzaniu większości formatów 
lików, na przykład MP3, WMA, JPEG oraz 
opularnego formatu mediów cyfrowych DivX. 
dtwarzanie DivX umożliwia odtwarzanie i 
spółdzielenie wysokiej jakości skompresowanych 
agrań DivX bez użycia komputera.
DVDR3430V/58

Specyfikacje techniczne Zalety produktu
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