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Obraz/wyświetlacz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bit, 54 MHz
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 10 bit, 54 MHz

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

Nagrywanie wideo
• System nagrywania: PAL
• 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), 
Odtwarzanie super rozszerzone (SEP)

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

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

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

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

Odtwarzanie audio
• Odtwarzane nośniki: Płyta Audio CD, CD-R/RW
• Format kompresji: Dolby Digital, MP3, MPEG2, 

PCM, WMA

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Pokaz slajdów z 

dźwiękiem MP3

Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 250 GB
• Funkcje nagrywania na dysku twardym: 

Natychmiastowa powtórka, Wstrzymanie 
telewizji na żywo

Tuner/odbiór/transmisja
• system TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

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

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, 

Wejście CVBS, Wej. i.LINK DV (IEEE1394, 4-
styk.), Wejście S-video, USB

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

Wygoda
• Funkcje programowania/zegara: program 

codzienny/cotygodniowy, Timer nastawiany 
ręcznie, nagrywanie One Touch, funkcja 
ShowView, Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC

• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 8

Zasilanie
• Zasilanie: 220–240 V
• Pobór mocy: 50 W
• Pobór mocy w trybie gotowości: 3,0 W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód antenowy, 

Przewód zasilający, Skrócona instrukcja obsługi, 
Pilot zdalnego sterowania, Podręcznik 
użytkownika, 2 baterie AAA, Pełny przewód 
SCART

• Pilot zdalnego sterowania 12NC: 242254901243

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

435 x 43 x 340 mm
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

571 x 123 x 412 mm
• Waga urządzenia: 3,6 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 6 kg
•

Nagrywarka DVD z dyskiem twardym
250 GB  

Dane techniczne

Data wydania 2007-11-09

Wersja: 5.0

12 NC: 8622 810 12944
EAN: 87 10895 93867 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. 
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips 
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com
DVDR

Zalety p

Bezpośre
Wystarczy 
zestawie D
odtwarzane
podzielić się
przyjaciółm

Cyfrowe 
Cyfrowe złą
1394 i FireW
cyfrowej, be
kopiowanie
oryginału.

Obsługa w
Obsługa wi
zadowoleni
plików, na p
formatu me
umożliwia o
skompresow

Obsługa 2
Nagrywark
nagrywania
DVD+R/RW
przejmowa
nagra każd
z dowolnym

Wstrzym
jednego p
Wstrzymyw
nad ogląda
automatycz
programu w
pozwala ws
odtworzyć l
przerwy, m
„na żywo” 
oglądanie.

Natychm
Powtórka u
fragmentam
ujrzeć jeszc
piłkarskiego
Scena moż
przerywają

funkcja S
Dzięki syste
nagrywarki 
numeru kod
więcej niż 9
większości p
każdej poz
3460H

roduktu

dnie połą
podłączyć u
VD firmy Ph
 bezpośred
 ulubionym
i.

wejście i.
cze i.Link, z

ire, przes
z obniżania
 domowych

ielu form
elu formató
a dzięki odt
rzykład MP
diów cyfrow
dtwarzanie
anych nag

 formató
i DVD firmy
, co daje m
 i DVD-R/R

ć się zgodno
ą płytę, tak
 innym odt

ywanie te
rzycisku
anie telewi

nymi progra
nie rozpocz
 bardzo du
trzymać go
ub zapisać.
ożesz w do
program i w

iastowa p
możliwia ko
i programó

ze raz np. s
 — natych
e zostać od
c nagrywan

howView
mowi Show
wideo wym
u ShowVie
 cyfr (choci
rogramów 

ycji.
czenie USB
rządzenie do portu USB w 
ilips. Zdjęcia i muzyka będą 
nio z urządzenia. Możesz teraz 
i wspomnieniami z rodziną i 

LINK
nane także pod nazwą IEEE 

yła sygnały audio i wideo w postaci 
 ich jakości. Umożliwia ono 

 nagrań wideo bez utraty jakości 

atów (DivX)
w pozwala uzyskać maksimum 
warzaniu większości formatów 
3, WMA, JPEG oraz popularnego 
ych DivX. Odtwarzanie DivX 
 i współdzielenie wysokiej jakości 
rań DivX bez użycia komputera.

w nośnika (Dual Media)
 Philips obsługują dwa formaty 
ożliwość korzystania z płyt 
W. Użytkownik nie musi 
ścią formatów, gdyż nagrywarka 

 aby zawsze była w pełni zgodna 
warzaczem.

lewizji na żywo za pomocą 

zji na żywo daje pełną kontrolę 
mami. Po włączeniu nagrywarki 
yna się zapisywanie oglądanego 
żej wbudowanej pamięci, co 
 w dowolnej chwili, ponownie 
 Jeśli masz ochotę na chwilę 
wolnej chwili wstrzymać oglądany 
 dogodnym momencie wznowić 

owtórka
ntrolę nad emocjonującymi 
w telewizyjnych, co pozwala 
cenę z filmu lub sytuację z meczu 
miast, naciskając tylko przycisk. 
tworzona z dysku twardego, nie 
ia reszty programu.

View zaprogramowanie 
aga jedynie wprowadzenia 
w — jednego kodu liczącego nie 
aż zazwyczaj mniej) — który w 
telewizyjnych jest drukowany przy 
/58

http://www.philips.com

