
chovajte si svoje
U
kazety VHS na DVD
Predstavujeme univerzálny rekordér, ktorý prehráva a nahráva disky DVD aj kazety 

VHS! S technológiou i.LINK teraz môžete kopírovať vaše obľúbené kazety z 

kamkordéra vo vynikajúcej digitálnej kvalite obrazu a zvuku na DVD.

Pohodlne nahrávajte, prenášajte alebo archivujte
• Digitálny vstup i.LINK pre vynikajúce digitálne kópie z videokamery
• Priame kopírovanie - jednoducho nahr. video z disku VHS na DVD

Prehrá a zaznamená všetko, čo chcete
• Dual Media bez námahy nahráva na disky DVD+R/RW a DVD-R/RW
• Prehráva DVD, CD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, pásky VHS
• Prehráva MP3, WMA, JPEG, DivX 3,11/4.x/5.x
• Prehráva MP3, WMA, JPEG, DivX 3,11/4.x/5.x/6

Jednoduchosť pri nahrávaní a prehrávaní
• ShowView pre rýchle a jednoduché programovanie vášho rekordéra
• VPS/ PDC zaznamená TV program presne od začiatku po koniec
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Obraz/Displej
• A/D konvertor: 10 bitov, 27 MHz
• D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz

Zvuk
• A/D konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz

Záznam videa
• Systém nahrávania: PAL, SECAM
• Formáty kompresie: MPEG2
• Režimy nahrávania: High Quality (HQ), Standard 

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

• Zdokonalenia nahrávania: Pridanie, Vloženie 
značky kapitoly, Rozdeliť, Vymazať, Manuálne 
označovanie kapitol, Jednodotykové nahrávanie 
(OTR), Bezpečné nahrávanie, Voliteľné obrázky 
indexu, Nahrávanie podľa ID stanice

• Kompresia zvuku: Dolby Digital
• Zapisovacie médium: DVD+R DL, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, VHS pásky

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD-Video, CD-R/CD-RW, 

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

• Formáty kompresie: MPEG2, MPEG1, MPEG4, 
DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

• Systém prehrávania videokazety: PAL, SECAM

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: Audio CD, CD-R/RW
• Formát kompresie: Dolby Digital, PCM, MP3, 

Viackanálové MPEG2, WMA
• Počet zvukových hláv: 2 HiFi

Prehrávanie nehybného obrázku
• Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, 

Približovanie, Prezentácia s prehrávaním hudby

Tuner/Príjem/Vysielanie
• TV systém: PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K
• Počet predvolených TV kanálov: 150

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: i.LINK DV v 

(IEEE1394, 4-pin), CVBS vstup, Zvukový vstup Ľ/
P

• Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý 
výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), 
Digitálny koaxiálny výstup, Výstup S-video, 
SCART1 (CVBS, RGB výstup), SCART2 (CVBS, 
RGB vstup), RF anténny vstup/Televízny výstup

Pohodlie
• Programovateľné udalosti: 8
• Vylepšenia programovania/časovača: ShowView, 

Ovládanie nahrávania VPS/PDC, Jednodotykove 
nahrávanie, Denné alebo týždenné opakovanie, 
Manuálny časovač

Napájanie
• Napájanie: 50Hz, 220-240 V
• Spotreba energie: 32 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 4 W

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Sprievodca pre rýchly 

štart, Diaľkové ovládanie, Užívateľský manuál, 
Dve batérie AAA, Záručný list pre celosvetovú 
záruku, RF kábel

Rozmery
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

435 x 100 x 344 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

540 x 175 x 447 mm
• Hmotnosť prístroja: 5.2 kg
• Váha vrátane balenia: 7,0 kg
•
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igitálny vstup i.LINK
.LINK je celosvetová norma na spájanie digitálnych 
ideo zariadení, známa aj ako IEEE 1394 a FireWire. 
oužíva sa na digitálnom domácom video vybavení ako 
apr. DV a D8 videokamerách, ako aj počítačoch. 
ohodlne prenáša zvukové a video signály cez jeden 
ábel. S digitálnym videovstupom i.LINK môžete 
opírovať videá v ich pôvodnej digitálnej kvalite obrazu.

riame kopírovanie (VHS na DVD)
rítomnosť tlačidla priameho kopírovania umožňuje 
užívateľovi nahrávanie z videokazety bez zložitého 
ýberu ponuky alebo oddeleného výberu vstupu/
ýstupu.

rehrávanie viacerých formátov (MP3)

howView
 systéme ShowView na programovanie videorekordéra 
tačí zadať číslo ShowView kódu pozostávajúceho z 
ax. 9 číslic (obyčajne menej), ktorý je uvedený pri TV 
rograme vo väčšine prehľadov televíznych programov.

ual Media
VD rekordéry Philips podporujú nahrávanie "dual 
edia" - možnosť nahrávať na disky DVD+R/RW a 
VD-R/RW. Teraz si môžete zakúpiť akýkoľvek disk a 

ekordér značky Philips vždy vytvorí plne kompatibilné 
ahrávky, ktoré sa dajú prehrať na ktoromkoľvek DVD 
rehrávači.

rehrávanie viacerých formátov (DivX)
ožnosť prehrávania viacerých formátov vám umožní 

rehrať viacero formátov súborov pre maximálny 
ážitok z počúvania a pozerania, a to vrátane formátov 
P3, WMA, JPEG a populárneho formátu digitálnych 
édií DivX. Prehrávanie formátu DivX vám umožní 
rehrávať a zdieľať komprimovaný vysokokvalitný 
ivX filmový obsah mimo vášho počítača.
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