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Obraz/Displej
• D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz
• A/D konvertor: 10 bit, 54 MHz

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

záznam videa
• Systém nahrávania: PAL
• 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), Super 
Extended Play (SEP)

• Kompresia zvuku: zvuk Dolby Digital
• Zapisovacie médium: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW

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

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

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

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, 

Viackanálové MPEG2, PCM, WMA

Prehrávanie statických obrázkov
• Prehrávané médiá: CD-R/RW
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Prezentácia s 

prehrávaním MP3

Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 250 GB
• Zdokonalenia nahrávania z disku: Instant Replay 

(Okamžité znovuprehranie), Pause Live TV 
(Pozastavenie živého vysielania)

Tuner/Príjem/Vysielanie
• TV systém: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

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

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, 

CVBS vstup, i.LINK DV v (IEEE1394, 4-pin), Vstup 
S-video, USB

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

Užitočná funkcia
• Vylepšenia programovania/časovača: Program 

denného a týždenného opakovania, Manuálny 
časovač, Nahrávanie jedným dotykom, Ukázať 
zobrazenie, Ovládanie nahrávania VPS/PDC

• Programovateľné udalosti: 8

Napájanie
• Napájanie: 220-240 V
• Spotreba energie: 50 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 3,0 W

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Kábel antény, Sieťový 

napájací kábel, Stručná príručka spustenia, 
Diaľkové ovládanie, Manuál používateľa, Dve 
batérie AAA, Kábel SCART

• Diaľkový ovládač 12NC: 242254901243

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

435 x 43 x 340 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

571 x 123 x 412 mm
• Hmotnosť prístroja: 3,6 kg
• Váha vrátane balenia: 6 kg
•

Rekordér DVD/pevný disk
250 GB  

Technické údaje

Dátum vydania  
2007-11-13

Verzia: 5.0

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

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez 
oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke 
Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com
DVDR

Najdôlež

USB Dire
Jednoducho
vašom DVD
fotografie b
môžete pod
a s priateľm

Digitálny
Rozhranie i
FireWire, p
cez jeden k
digitálnym v
domáce vid

Prehráva
Možnosť p
prehrať via
z počúvania
WMA, JPEG
DivX. Prehr
a zdieľať k
obsah mim

Dual Med
DVD rekord
media" - m
DVD-R/RW
rekordér zn
nahrávky, k
prehrávači.

Jednodot
Pozastaven
kontrolu. Po
pamäť auto
čím vám ke
prehrať ale
oddýchnuť,
jedným stla
keď vám to

Instant R
Vďaka oka
vzrušujúce 
vychutnať v
filmu alebo
Pevný disk d
pokračuje v

Ukázať z
V systéme S
stačí zadať
9 číslic (oby
programe v
3460H

itejšie p

ct
 pripojte sv
 systéme P
udú prehran
eliť o svoje 
i.

 vstup i.L
.Link, ktoré
renáša všetk
ábel bez st
ideovstupo
eá v ich orig

nie viacer
rehrávania 
cero formát
 a pozeran
 a populár
ávanie form
omprimova
o vášho poč

ia
éry Philips 

ožnosť nah
. Teraz si m
ačky Philips
toré sa dajú

ykové po
ie živého vy
 zapnutí re
maticky na
dykoľvek u
bo uložiť p
 môžete po
čením tlačid
 vyhovuje.

eplay (Ok
mžitému zn
TV moment
zácny TV m
 futbalový z
okáže preh
 nahrávaní 

obrazeni
howView n

 číslo ShowV
čajne mene
o väčšine p
oje zariadenie k USB portu na 
hilips. Vaša digitálna hudba a 
é priamo zo zariadenia. Teraz sa 
obľúbené chvíle so svojou rodinou 

INK
 je tiež známe ako IEEE 1394 a 
y zvukové a videosignály digitálne 

raty kvality obrazu a zvuku. S 
m i.Link môžete kopírovať svoje 
inálnej digitálnej kvalite obrazu.

ých formátov (DivX)
viacerých formátov vám umožní 
ov súborov pre maximálny zážitok 
ia, a to vrátane formátov MP3, 
neho formátu digitálnych médií 
átu DivX vám umožní prehrávať 
ný vysokokvalitný DivX filmový 
ítača.

podporujú nahrávanie "dual 
rávať na disky DVD+R/RW a 
ôžete zakúpiť akýkoľvek disk a 
 vždy vytvorí plne kompatibilné 
 prehrať na ktoromkoľvek DVD 

zast. živého vysielania
sielania vám zabezpečí absolútnu 
kordéra začne veľká vstavaná 
hrávať program, ktorý pozeráte, 
možní pozastaviť, opätovne 
rogram. Ak si potrebujete 
zastaviť „živý“ televízny program 
la a pokračovať v pozeraní vtedy, 

amžité znovuprehranie)
ovuprehrávaniu môžete ovládať 
y a opätovne si okamžite 
oment, ako napríklad scénu z 

ápas stlačením jedného tlačidla. 
rávať akúkoľvek scénu zatiaľ, čo 
TV programu.

e
a programovanie videorekordéra 
iew kódu pozostávajúceho z max. 
j), ktorý je uvedený pri TV 
rehľadov televíznych programov.
/58

rodukty

http://www.philips.com

