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доброто и от двата свята с Philips DVDR3512V, представляващ DVD рекордер с 

 два вида носители и вградена функционалност на видеокасетофон. Директното 

опиране, сертифицирането за DivX и връзката USB Direct осигуряват безгранично 

 за употреба
ектно копиране за двупосочно прехвърляне на видеофилми от VCR на DVD
 Direct възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове
View за бързо и лесно програмиране

оизвежда всичките ви филми и музика
роизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL, VHS
роизвежда формати MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
 

Philips
DVD рекордер/ 
видеокасетофон

DVDR3512V



 

Картина/дисплей
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 бита, 27 

MHz
• цифрово-аналогов преобразувател: 10 битов, 

54 MHz
• Подобрение на картината: Прогресивно 

сканиране

Звук
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 48 

kHz
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz

Видеозапис
• Записваща система: PAL
• Формати на компресиране: MPEG2
• Режими на запис: Високо качество (HQ), С

тандартно възпроизвеждане (SP), Стандартно 
възпроизвеждане плюс (SPP), Удължено 
възпроизвеждане (LP), Удължено 
възпроизвеждане (EP), Свръхдълго 
възпроизвеждане (SLP)

• Подобрения за запис: Вмъкване на маркер за 
епизод, Разделяне, Изтриване, Ръчно 
маркиране на глави, Запис с едно докосване 
(OTR), Безопасен запис, Картини за 
индексиране по избор, запис на 
идентификатора на станцията

• Аудиокомпресия: Dolby Digital
• Носители за запис: DVD+R DL, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD-видео, 

CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
Video CD/SVCD, DVD+R DL, USB флаш 
устройство, Касети VHS

• Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1, 
DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-

R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
USB флаш устройство

• Формат на компресиране: Dolby Digital, PCM, 
MP3, Многоканален MPEG2, WMA

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, CD-R/RW, DVD+R DL, USB флаш 
устройство

• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, 

Увеличение, Слайдшоу с възпроизвеждане на 
музика

Тунер/приемане/предаване
• телевизионна система: PAL D/K, SECAM B/G, 

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

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: i.LINK 

вход за DV (IEEE1394, 4-изв.), Вход за CVBS, 
Аудио вход Л/Д, USB 1.1

• Задни конектори: Аналогов изход за звук ляв/
десен, Изход за композитно видео (CVBS), 
Цифров коаксиален изход, Изход S-Video, 
SCART1 (CVBS, RGB изход), SCART2 (CVBS, 
RGB вход), Вход за RF антена/телевизионен 
изход, Изход на компонентно видео

Удобство
• Програмируеми събития: 8
• Подобрения за програмирането/таймера: 

ShowView, VPS/PDC управление на записа, 
Запис с едно докосване, Програма за дневно/
седмично повторение, Ръчен таймер

Мощност
• Електрозахранване: 50 Hz, 220-240 V
• Мощност на потребление: 32 W
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 5 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Ръководство за 

бърз старт, Дистанционно управление, Р
ъководство за потребителя, 2 бр. батерии тип 
AAA, коаксиален кабел за радио антена, 
Гаранционна карта

Размери
• Тегло вкл. опаковката: 6 кг
• Размери на изделието (ШxДxВ): 435 x 344 x 100
• Тегло на изделието: 5,2 кг
•

DVD рекордер/ видеокасетофон
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