
 

 

Philips
DVD плейър/рекордер

HDMI 1080p

DVDR3600
подгответе се за невероятно рязко видео от DVD дискове
с цифров изход HDMI
Компактен DVD рекордер с поддръжка на DivX Ultra, два вида носители и USB

Възпроизвежда всичките ви филми и музика
• Възпроизвежда формати DivX, MP3, WMA и снимки от цифров фотоапарат (JPEG)
• Сертифициран за DivX Ultra за подобрено възпроизвеждане на DivX видео
• Възпроизвежда CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Вдъхва живот на видеоклиповете
• HDMI 1080p подобрява разделителната способност до HD за по-отчетлива картина

Свържете и се насладете на няколко източника
• USB Link възпроизвежда снимки и музика от USB флаш дискове

Записва и възпроизвежда всичката ви музика и филми
• Режимът Dual Media е удобен за записване на DVD+-R/RW, DVD+R DL
• Цифров вход i.Link за идеални цифрови копия от камкордер



 Два вида носители
Записващите DVD устройства на Philips 
поддържат запис на "dual media" - способност да 
правят запис на дискове DVD+R/RW, DVD-R/RW 
и DVD+R DL. Сега можете да купите какъвто и да 
е диск и записващото устройство на Philips ще 
направи напълно съвместим запис, който ще 
може да се възпроизведе от всеки DVD плейър.

Възпроизвежда всичко
Възпроизвеждайте практически всеки 
мултимедиен формат - бил той DivX, MP3s, WMA 
или JPEG. Убедете се в ненадминатото удобство 
на големите възможности за възпроизвеждане и в 
лукса да показвате мултимедийните си файлове 
на телевизора или на системата за домашно кино 
- в уютната обстановка на вашата дневна.

Сертифициран за DivX Ultra
Благодарение на поддръжката на DivX можете да 
се наслаждавате на DivX кодирано видео в 
комфортната обстановка на вашия хол. Форматът 
DivX е базиран на MPEG4 видеокомпресия, която 
позволява записването на големи файлове като 
филми, филмова музика и музикални клипове на 
носители като CD-R/RW и DVD записваеми 
дискове. DivX Ultra съчетава възпроизвеждане на 
DivX с ценни функции като вградени субтитри, 
различни езици за аудиоканала, множество 
записи и менюта в единен удобен файлов формат.

Цифров вход i.Link
Известен също като IEEE 1394 и FireWire, i.Link 
пренася цифрово всички аудио- и видеосигнали 
по един кабел, без загуби на качеството на 
картината и звука. С входа за цифрово видео 
i.Link можете да копирате домашни видеозаписи 
с качеството на оригиналната цифрова картина.

HDMI 1080p
HDMI подобряването на видеото до 1080p 
осигурява кристално ясно изображение. Филмите 
със стандартна разделителна способност вече 
могат да се изживеят в истинска HD 
разделителна способност - така се гарантира по-
добра детайлност и повече реализъм в картината. 
Прогресивното сканиране (обозначавано с "p" в 
"1080p") премахва преобладаващата на 
телевизионния екран редова структура, с което 
също се осигуряват безкомпромисно резки 
изображения. На всичко отгоре, HDMI 
представлява пряка цифрова връзка, която може 
да пренася некомпресирано HD видео и цифрово 
многоканално аудио, без да се преобразуват до 
аналогови сигнали, с което се гарантират 
безупречна картина и качествен звук, с пълно 
отсъствие на шум.
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Акценти
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, 
Картина/дисплей
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 бита, 27 

MHz
• цифрово-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 

MHz

Звук
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, 

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

Видеозапис
• Аудиокомпресия: Dolby Digital
• Подобрения за запис: Картини за индексиране 
по избор, Автоматично маркиране на глави

• Носители за запис: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD+R DL, DVD-R DL

• Режими на запис: Удължено възпроизвеждане 
(EP), Високо качество (HQ), Удължено 
възпроизвеждане (LP), Стандартно 
възпроизвеждане (SP), Стандартно 
възпроизвеждане плюс (SPP), Свръхдълго 
възпроизвеждане (SLP)

• Записваща система: NTSC, PAL

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

• Носители за възпроизвеждане: Аудио CD, CD-
R/RW, DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, 
DVD-R/-RW, USB флаш устройство

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Завъртане, 
Слайдшоу с възпроизвеждане на музика, 
Увеличение

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

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

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

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: i.LINK 
вход за DV (IEEE1394, 4-изв.), USB 1.1

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

Удобство
• Програмируеми събития: 7
• Подобрения за програмирането/таймера: 
Програма за дневно/седмично повторение, 
Ръчен таймер, Запис с едно докосване

Мощност
• Мощност на потребление в режим на 
готовност: < 2 W

• Захранващ блок: 220-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление: 27 W (типично) W

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: 2 бр. батерии тип 

AAA, Ръководство за бърз старт, Дистанционно 
управление, Ръководство за потребителя, 
коаксиален кабел за радио антена, Гаранционна 
карта

Размери
• Размери на изделието (ШxДxВ): 360 x 307 x 53
• Тегло на изделието: 2,28 кг
• Тегло вкл. опаковката: 3,24 кг
• Габарити на опаковката (ШxВxД): 460 x 119 x 

373
•
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