
 

 

Philips
Odtwarzacz/nagrywarka 
DVD

HDMI 1080p

DVDR3600
Przygotuj się na niewiarygodną ostrość obrazu z płyt DVD
z wyjściem cyfrowym HDMI
Niewielka nagrywarka DVD z obsługą HDMI, DivX Ultra, Dual media i USB

Odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych
• Odtwarza pliki DivX, MP3, WMA oraz zdjęcia JPEG z aparatów cyfrowych
• Certyfikat DivX Ultra zapewnia udoskonalone odtwarzanie filmów DivX
• Odtwarzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Ożywia oglądane filmy
• Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, 

dzięki złączu HDMI 1080p

Podłącz i korzystaj z wielu źródeł
• Magistrala USB Link umożliwia wyświetlanie zdjęć i odtwarzanie muzyki z pamięci flash USB

Nagrywanie i odtwarzanie wszystkich filmów i utworów muzycznych
• Obsługa dwóch formatów nośnika zapewnia wygodne nagrywanie na płytach DVD+-R/RW, 

DVD+R DL
• Cyfrowe wejście i.LINK zapewnia idealne kopiowanie cyfrowych nagrań z kamery



 Obsługa 2 formatów nośnika (Dual 
Media)
Nagrywarki DVD firmy Philips obsługują dwa 
formaty nagrywania, co daje możliwość korzystania z 
płyt DVD+R/RW, DVD-R/RW i DVD+R DL. 
Użytkownik nie musi przejmować się zgodnością 
formatów, gdyż nagrywarka nagra każdą płytę, tak 
aby zawsze była w pełni zgodna z dowolnym innym 
odtwarzaczem.

Odtwarza wszystko
Odtwarzaj zawartość w niemal dowolnym formacie 
- DivX, MP3, WMA lub JPEG. Doświadcz wyjątkowej 
wygody, którą daje obsługa wielu formatów, a także 
luksusu dzielenia się swoimi plikami multimedialnymi 
z innymi na ekranie telewizora lub zestawu kina 
domowego w zaciszu własnego salonu.

Certyfikat DivX Ultra
Obsługa formatu DivX umożliwia odtwarzanie 
filmów zapisanych w tym standardzie w zaciszu 
własnego salonu. Format DivX to technologia 
kompresji filmów wykorzystująca standard MPEG4, 
umożliwiająca zapisanie dużych plików, takich jak 
filmy, zwiastuny i wideoklipy, na nagrywalnych 
płytach CD-R/RW oraz DVD. Odtwarzacz DivX 
Ultra łączy w jednym, wygodnym formacie plików 
możliwość odtwarzania filmów DivX ze znakomitymi 
funkcjami, takimi jak zintegrowane napisy dialogowe, 
wiele języków ścieżki dźwiękowej, wiele utworów i 
rozbudowane menu.

Cyfrowe wejście i.LINK
Cyfrowe złącze i.Link, znane także pod nazwą IEEE 
1394 i FireWire, przesyła sygnały audio i wideo w 
postaci cyfrowej, bez obniżania ich jakości. 
Umożliwia ono kopiowanie domowych nagrań 
wideo bez utraty jakości oryginału.

HDMI 1080p
Funkcja zwiększania rozmiaru rozdzielczości do 
HDMI 1080p pozwala uzyskać krystalicznie czysty 
obraz. Filmy w rozdzielczości standardowej można 
teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, która 
zapewnia bardziej szczegółowy i naturalny obraz. 
Funkcja bez przeplotu (oznaczona literą „p” w 
„1080”) eliminuje układ linii występujący często na 
ekranie telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez 
cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia 
bezpośrednie połączenie cyfrowe, które przenosi 
sygnał wideo HD oraz cyfrowy, wielokanałowy 
sygnał audio, nie dokonując ich konwersji na sygnały 
analogowe, co zapewnia idealną jakość obrazu i 
dźwięku oraz kompletny brak zakłóceń.
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Zalety
• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW, DVD+R DL, 460 x 119 x 373
•

Obraz/wyświetlacz
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 10 bitów, 

27 MHz
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bitów, 

54 MHz

Dźwięk
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 24 bit, 96 kHz
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bity, 192 kHz

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, 

DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R DL, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
Pamięć flash USB

Nagrywanie wideo
• Kompresja audio: Dolby Digital
• Funkcje poprawy nagrywania: Możl. edycji indeksu 

obrazów, Automatyczne oznaczanie rozdziału
• Nośnik nagrywania: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, DVD-R DL
• Tryby nagrywania: Odtwarzanie rozszerzone (EP), 

Wysoka jakość (HQ), Wydłużony czas 
odtwarzania (LP), Odtwarzanie standardowe (SP), 
Odtwarzanie standardowe Plus (SPP), 
Odtwarzanie super zwolnione (SLP)

• System nagrywania: NTSC, PAL

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: Dolby Digital, MP3, MPEG2, 

WMA
• Odtwarzane nośniki: Płyta Audio CD, CD-R/RW, 

DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-
RW, Pamięć flash USB

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, Pokaz 

slajdów z odtwarzaniem muzyki, Powiększenie

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Pamięć flash USB

Tuner/Odbiór/Transmisja
• System TV: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

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

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Wej. i.LINK DV 

(IEEE1394, 4-styk.), USB 1.1
• Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, 

Wyjście rozdzielonych składowych sygnału wideo, 
Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wejście 
antenowe RF / Wyjście TV, SCART1 (CVBS, 
wyjście RGB), SCART2 (CVBS, wejście RGB), 
Wyjście S-video, Wejście analogowe audio lewe/
prawe, Kompozytowe wejście wideo (CVBS), 
Wyjście HDMI

Udogodnienia
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 7
• Funkcje programowania/zegara: program 

codzienny/cotygodniowy, Timer nastawiany 
ręcznie, nagrywanie One Touch

Zasilanie
• Pobór mocy w trybie gotowości: < 2 W
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy: 27 W (typowo) W

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Skrócona 

instrukcja obsługi, Pilot zdalnego sterowania, 
Instrukcja obsługi, Przewód antenowy RF, 
Broszura gwarancyjna

Wymiary
• Wymiary produktu (S x G x W): 360 x 307 x 53
• Waga produktu: 2,28 kg
• Waga wraz z opakowaniem: 3,24 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 
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