
 

 

Philips
DVD player/recorder

HDMI 1080p

DVDR3600
Pregătiţi-vă pentru materiale video foarte clare pe DVD
cu ieşire digitală HDMI
Recorder DVD compact, cu HDMI, DivX Ultra, Dual media şi USB

Redă toate filmele și muzica
• Poate reda fișiere DivX, MP3, WMA și JPEG de pe camerele digitale
• Certificat DivX Ultra pentru redarea îmbunătăţită a materialelor video DivX
• Redă CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Dă viaţă filmelor
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare

Conectaţi-vă si bucuraţi-vă de mai multe surse
• Legătura USB permite redarea de fotografii și muzică de pe memorii flash USB

Înregistrează și redă filme și muzică, indiferent de format
• Dual Media înregistrează comod pe DVD+-R/RW, DVD+R DL
• Intrare digitală i.LINK, pentru copii perfecte de pe camera video



 DualMedia
DVD recorderele Philips DualMedia pot crea 
înregistrări în standardele + și - pe toate tipurile de 
discuri (DVD+R/+RW/-R/-RW/R DL). Puteţi 
cumpăra orice tip de disc, pentru că DVD recorderul 
dumneavoastră va crea înregistrări digitale 
compatibile cu orice DVD player.

Redă toate formatele
Redaţi practic orice format media doriţi - fie că este 
DivX, MP3, WMA sau JPEG. Experimentaţi confortul 
imbatabil a unei capacităţi formidabile de redare și 
luxul partajării fișierelor media pe televizorul sau 
sistemul Home Theater - în confortul sufrageriei 
dumneavoastră.

Certificat DivX Ultra
Dispunând de suport DivX, vă puteţi bucura de 
materiale video codificate DivX în confortul propriei 
dumneavoastră camere de zi. Formatul media DivX 
este o tehnologie de compresie video bazată pe 
standardul MPEG4, care vă permite să salvaţi fișiere 
de mari dimensiuni precum filme, trailere și 
videoclipuri muzicale pe suporturi media, cum sunt 
discurile înregistrabile CD-R/RW și DVD. DivX 
Ultra combină redarea DivX cu caracteristici 
extraordinare precum subtitrare integrată, mai 
multe limbi pentru meniul audio, mai multe 
înregistrări și meniuri într-un singur format de fișiere 
convenabil.

Intrare digitală i.LINK
Cunoscut și sub denumirile de IEEE 1394 și FireWire, 
i.Link transportă toate semnalele audio și video 
printr-un singur cablu digital, fără pierderi de calitate 
a imaginii sau a sunetului. Cu intrarea video digitală 
i.Link, vă puteţi copia clipurile video realizate de 
dumneavoastră la calitatea digitală originală.

HDMI 1080p
Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie standard 
pot fi urmărite acum la rezoluţie cu adevărat de înaltă 
definiţie - asigurând mai multe detalii și imagini mai 
realiste. Scanarea progresivă (reprezentată prin "p" 
în "1080p") elimină structura liniilor preponderentă 
pe ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, HDMI 
realizează o conexiune digitală directă care poate 
transmite imagini video necomprimate, precum și 
semnal audio digital pe mai multe canale, fără 
conversii la analogic - oferind o calitate perfectă a 
imaginii și sunetului, fără zgomote.
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Repere
• Medii de redare: CD-R/RW, DVD+R DL, DVD+R/ • Dimensiuni ambalaj (LxÎxA): 460 x 119 x 373
•

Imagine/Ecran
• Convertor A/D: 10 biţi, 27 MHz
• Convertor D/A: 10 biţi, 54 MHz

Sunet
• Convertor A/D: 24 biţi, 96 kHz
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz

Redare video
• Formate de comprimare: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD+R DL, 

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

Înregistrare video
• Compresie audio: Dolby Digital
• Caracteristici înregistrare: Index selectabil de 

imagini, Marcare automată capitol
• Înregistrare media: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, DVD-R DL
• Moduri de înregistrare: Extended Play (EP), High 

Quality (HQ), Long Play (LP), Standard Play (SP), 
Standard Play Plus (SPP), Super Long Play (SLP)

• Sistem de înregistrare: NTSC, PAL

Redare audio
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

multi-canal, WMA
• Medii de redare: CD audio, CD-R/RW, DVD+R 

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

Redare imagine statică
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Rotire, Redare 

diapozitive cu muzică, Zoom

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

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Sistem TV: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

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

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare DV i.LINK 

(IEEE1394,4-pin), USB 1.1
• Conectori spate: Ieșire audio analogic S/D, Ieșire 

video Component, Ieșire Composite video 
(CVBS), Ieșire coaxială digitală, Intrare antenă RF / 
ieșire TV, SCART1 (CVBS, ieșire RGB), SCART2 
(CVBS, intrare RGB), Ieșire S-Video, Intrare audio 
analogică S/D, Intrare video Composite (CVBS), 
Ieșire HDMI

Comoditate
• Evenimente programabile: 7
• Caracteristici programare/timer: Program cu 

repetare zilnică / săptămânală, Timer manual, One 
Touch Recording

Alimentare
• Consum în stare de repaus: < 2 W
• Alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum: 27 W (Uzual) W

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Ghid de iniţiere 

rapidă, Telecomandă, Manual de utilizare, cablu 
antenă radio, Certificat de garanţie

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 360 x 307 x 53
• Greutate produs: 2,28 kg
• Greutate cu ambalaj inclus: 3,24 kg
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