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ιήσετε εγγραφές σε σκληρό δίσκο χωρίς να σας απασχολεί ο χώρος 

ς. Φυλάξτε ό, τι θέλετε σε DVD, σε ποιότητα διαρκείας.

 εγγραφή/µεταφορά/αρχειοθέτηση
γµατοποιήστε εγγραφή περισσότερων από 250 ωρών τηλεοπτικού προγράµµατος σε σκληρό 
ο 160 GB
ειοθέτηση υψηλής ταχύτητας από σκληρό δίσκο σε DVD
ιακή είσοδος i.LINK για τέλεια ψηφιακά αντίγραφα από βιντεοκάµερα

ράγει και εγγράφει ό,τι θέλετε
παράγει µουσική από MP3, WMA, JPEG, DivX 3.11/4.x/5.x/6

ual Media πραγµατοποιεί εύκολη εγγραφή DVD+R/RW και DVD-R/RW
παράγει µουσική από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

ητα εγγραφής και αναπαραγωγής
ιτουργία Pause Live TV µε ένα άγγιγµα παγώνει άµεσα την εικόνα
nt Replay για να ξαναζείτε κάθε ζωντανή τηλεοπτική στιγµή µε ένα άγγιγµα
View για γρήγορο και εύκολο προγραµµατισµό
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Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας D/A: 10 bit, 54 MHz
• Μετατροπέας A/D: 10 bit, 54 MHz

Ήχος
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 96 kHz
• Μετατροπέας A/D: 24 bit, 96 kHz

Εγγραφή εικόνας
• Σύστηµα εγγραφής: PAL
• Φορµά συµπίεσης: MPEG2
• Λειτουργίες εγγραφής: High Quality (HQ), 

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

• Συµπίεση ήχου: Dolby Digital
• Μέσα εγγραφής: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD+R/

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

• Φορµά συµπίεσης: MPEG2, MPEG1, Divx 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG4

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: Αudio CD, CD-R/RW
• Φορµά συµπίεσης: Dolby Digital, MP3, Π

ολυκαναλικό MPEG2, PCM, WMA

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: Slideshow µε αναπαραγωγή 

MP3

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 160 GB
• Βελτιώσεις εγγραφής HDD: Άµεση επανάληψη, 

Pause Live TV

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL I, PAL B/

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

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος 
i.LINK DV (IEEE1394,4 ακίδων), Είσοδος S-Video

• Πίσω συνδέσεις: Αναλογική έξοδος ήχου L/R, 
Έξοδος σύνθετου σήµατος βίντεο (CVBS), 
Ψηφιακή οµοαξονική έξοδος, Είσοδος κεραίας 
RF / έξοδος τηλεόρασης, Έξοδος S-Video, 
SCART1 (έξοδος CVBS, RGB), SCART2 
(είσοδος CVBS, RGB)

Ευκολία
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: Π

ρόγραµµα ηµερήσιας/εβδοµαδιαίας επανάληψης, 
Μη αυτόµατος χρονοδιακόπτης, εγγραφή µε το 
πάτηµα ενός κουµπιού, ShowView, Έλεγχος 
εγγραφής VPS/PDC

• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 8

Ρεύµα
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 220-240 V
• Κατανάλωση ρεύµατος: 50 W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: 3,0 W

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Οδηγός 

γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, Καλώδιο 
κεραίας, Καλώδιο Full SCART, Καλώδιο 
ρεύµατος, Τηλεχειριστήριο, 2 µπαταρίες AAA

• Τηλεχειριστήριο 12NC: 242254901243

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 43 x 340 χιλ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

571 x 123 x 412 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 3,6 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 6 κ.
•

Hard Disk/DVD Recorder
160 GB  

Προδιαγραφές
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94 και FireWire, το i.Link 
τα ήχου και εικόνας ψηφιακά, 
ίου, χωρίς απώλεια ποιότητας 
ηφιακή είσοδο βίντεο i.Link, 

τε τα οικιακά σας βίντεο, 
ή ποιότητα ψηφιακής εικόνας.

ών φορµά (DivX)
γωγής πολλών φορµά σάς 
γωγή των περισσότερων φορµά 
και οπτική απόλαυση, 
 αρχείων τύπου MP3, WMA, JPEG 
ρµά ψηφιακών µέσων DivX. Η 
ς δίνει τη δυνατότητα 
οιρασµού συµπιεσµένων αρχείων 
τας σε φορµά DivX, ξεπερνώντας 
 σας.

Philips υποστηρίζουν εγγραφή 
ότητα δηλαδή δηµιουργίας 
RW και DVD-R/RW. Τώρα 
 οποιονδήποτε δίσκο και η 
 Philips θα δηµιουργεί πάντα 
αφές µε δυνατότητα 
οιοδήποτε DVD player.

να άγγιγµα
 TV σάς δίνει τον απόλυτο έλεγχο. 
 συσκευή εγγραφής, µια 
µεγάλης χωρητικότητας ξεκινά να 
µα που παρακολουθείτε δίνοντάς 
σωρινής διακοπής, επανάληψης 
ήκευσης του προγράµµατος 
ν χρειάζεστε ένα διάλειµµα, 
 προσωρινά το ζωντανό 
µα ενός κουµπιού και να 
άδοση όποτε θέλετε.

πορείτε να ξαναζήσετε µαγικές 
ή µεγάλα αθλητικά στιγµιότυπα, 
άτηµα ενός κουµπιού, ο σκληρός 
ά τα 30 τελευταία δευτερόλεπτα. 
κόµα πιο πίσω αρκεί απλά να 
νά.

ew, το µόνο που χρειάζεται για τον 
deo recorder είναι να εισαγάγετε 
ew (ένας µοναδικός κωδικός έως 
νήθως είναι µικρότερος) που 
άθε τηλεοπτικό πρόγραµµα στους 
ς TV.
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