
 

 

Philips
DVD prehrávač/rekordér

HDMI 1080p

DVDR3600
Pripravte sa na neuveriteľné ostré video z diskov DVD
s digitálnym výstupom HDMI
DVD rekordér kompaktnej veľkosti s HDMI, DivX Ultra, Dual media a USB

Prehráva všetky vaše filmy a hudbu
• Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu
• Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
• Prehráva disky CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

Prináša video do života
• HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

Pripojenie a úžitok viacerých zdrojov
• USB Link prehráva fotografie a hudbu z USB jednotiek typu Flash

Nahrá a prehrá všetky vaše filmy a hudbu
• Dual Media pohodlne zaznamenáva na disky DVD+-R/RW, DVD+R DL
• Digitálny vstup i.LINK pre vynikajúce digitálne kópie z videokamery



 Dual Media
DVD rekordéry Philips podporujú nahrávanie "dual 
media" - možnosť nahrávať na disky DVD+R/RW, 
DVD-R/RW a DVD+R DL. Teraz si môžete zakúpiť 
akýkoľvek disk a rekordér značky Philips vždy vytvorí 
plne kompatibilné nahrávky, ktoré sa dajú prehrať na 
ktoromkoľvek DVD prehrávači.

Prehrá všetko
Prehrá v podstate akýkoľvek požadovaný formát 
médií - DivX, MP3, WMA alebo JPEG. Vyskúšajte 
neprekonateľné pohodlie skvelých možností 
prehrávania a luxus zdieľania mediálnych súborov na 
televízore a systéme domáceho kina - v pohodlí 
vlastnej obývačky.

Certifikované pre DivX Ultra
Videonahrávky skomprimované kodekom DivX si 
teraz vďaka podpore DivX môžete vychutnať z 
pohodlia svojej obývačky. Formát DivX Media 
Format predstavuje technológiu na kompresiu videa 
využívajúcu štandard MPEG4. Táto technológia 
umožňuje uložiť súbory veľkého rozsahu, ako 
napríklad filmy, rôzne videoukážky či hudobné klipy, 
na disky CD-R/RW alebo DVD. Označenie DivX 
Ultra vyjadruje zdokonalenú úroveň prehrávania 
videonahrávok skomprimovaných kodekom DivX; 
inými slovami, jediný súborový formát obsahuje 
okrem videonahrávky aj iné skvelé funkcie, napríklad 
integrované titulky, podporu viacerých jazykov, 
viacnásobné zvukové stopy či zobrazenie rôznych 
používateľských ponúk.

Digitálny vstup i.LINK
Rozhranie i.Link, ktoré je tiež známe ako IEEE 1394 
a FireWire, prenáša všetky zvukové a videosignály 
digitálne cez jeden kábel bez straty kvality obrazu a 
zvuku. S digitálnym videovstupom i.Link môžete 
kopírovať svoje domáce videá v ich originálnej 
digitálnej kvalite obrazu.

HDMI 1080p
HDMI 1080p prevzorkovanie (tzv. upscaling) videa 
poskytuje obraz, ktorý je krištáľovo čistý. Filmy v 
bežnom rozlíšení si teraz budete môcť vychutnať v 
skutočnom vysokom rozlíšení - čo zaistí viac detailov 
a realistickejší obraz. Progresívne riadkovanie 
(označené symbolom „p“ v „1080p“) odstráni 
riadkovú štruktúru často používanú na TV 
obrazovkách, čím zaručí skutočne ostré zobrazenie. 
Okrem toho rozhranie HDMI zaisťuje priame 
digitálne pripojenie, ktoré dokáže prenášať 
nekomprimované digitálne video s vysokým 
rozlíšením, ako aj digitálny viackanálový zvuk, a to 
bez konvertovania do analógového formátu - čím sa 
zaistí vynikajúca kvalita obrazu a zvuku, a to úplne 
bez šumu.
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Hlavné prvky
DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB jednotka Flash
Obraz/Displej
• A/D konvertor: 10 bitov, 27 MHz
• D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz

Zvuk
• A/D konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• D/A konvertor: 24 bitov, 192 kHz

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: DivX 3,11, DivX 4.x, DivX 

5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
• Prehrávané médiá: CD-R/CD-RW, DVD+R DL, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, 
USB jednotka Flash

záznam videa
• Kompresia zvuku: zvuk Dolby Digital
• Zdokonalenia nahrávania: Voliteľné obrázky 

indexu, Automatické označovanie kapitol
• Zapisovacie médium: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, DVD-R DL
• Režimy nahrávania: Extended Play (EP), High 

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

• Systém nahrávania: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, 

Viackanálové MPEG2, WMA
• Prehrávané médiá: Zvukový disk CD, CD-R/RW, 

DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R DL, DVD-R/-
RW, USB jednotka Flash

Prehrávanie statických obrázkov
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Prezentácia s 

prehrávaním hudby, Približovanie
• Prehrávané médiá: CD-R/RW, DVD+R DL, 

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

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

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: i.LINK DV v (IEEE1394, 

4-pin), USB 1.1
• Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý 

výstup, Komponentný video výstup, Výstup 
kompozitného videa (CVBS), Digitálny koaxiálny 
výstup, RF anténny vstup / Televízny výstup, 
SCART1 (CVBS, RGB výstup), SCART2 (CVBS, 
RGB vstup), Výstup S-video, Analógový audio Ľavý/
Pravý vstup, Kompozitný video vstup (CVBS), 
HDMI výstup

Vybavenie a vlastnosti
• Programovateľné udalosti: 7
• Vylepšenia programovania/časovača: Program 

denného a týždenného opakovania, Manuálny 
časovač, Nahrávanie jedným dotykom

Príkon
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: < 2 W
• Zdroj napájania: 220-240 V, 50 Hz
• Spotreba energie: 27 W (typický) W

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Dve batérie AAA, Stručná 

príručka spustenia, Diaľkové ovládanie, Manuál 
používateľa, kábel antény RF, Záručný list

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 360 x 307 x 53
• Hmotnosť produktu: 2,28 kg
• Váha vrátane balenia: 3,24 kg
• Rozmery balenia (ŠxVxH): 460 x 119 x 373
•
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