
VD rekordér/harddisk
D
Čo si nahráte na pevný disk, si môžete uchovať po celý život

Nahrajte všetko bez toho, aby ste sa ešte niekedy obávali o úložný priestor. Ponechajte 

si všetko, čo chcete, na trvácnom DVD v digitálnej kvalite.

Perfektné nahrávacie riešenia
• FlexTime na sledovanie začiatku, zatiaľ čo sa koniec stále nahráva
• Zaznamenajte až 100 hodín TV programu na 80 GB pevný disk

Uchovajte svoje obľúbené spomienky na DVD
• Digitálny vstup i.LINK pre vynikajúce digitálne kópie z videokamery

Zdieľajte svoje obľúbené nahrávky
• DVD disky prehrá bežný DVD prehrávač aj PC mechanika
• Vždy kompatibilné nahrávky: s DVD+R/+RW diskami
Philips
DVD rekordér/pevný disk 
s FlexTime a i.LINK
DVDR520H
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Obraz/Displej
• Pomer strán: 4:3, 16:9
• D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz
• A/D konvertor: 10 bit, 54 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Progressive Scan

Zvuk
• D/A konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• A/D konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• Odstup signálu od šumu: 90
• Skreslenie a šum (1 kHz): 65 dB
• Crosstalk (1kHz): 110 dB
• Dynamický rozsah (1 kHz): 80 dB

Záznam videa
• Systém nahrávania: PAL
• Formáty kompresie: MPEG2
• Režimy nahrávania: M1: 60 minút, M2: 120 minút, 

M2x: 150 minút, M3: 180 minút, M4: 240 minút, 
M6: 360 minút

• Zdokonalenia nahrávania: Vloženie značky 
kapitoly, Rozdeliť, Vymazať, Manuálne 
označovanie kapitol, Jednodotykové nahrávanie 
(OTR)

• Kompresia zvuku: Dolby Digital

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: MP3-CD, DVD-Video, CD-R/

CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW

• Formáty kompresie: MPEG2, MPEG1
• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku
• Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Formát kompresie: Dolby Digital, DTS, MP3, 

Viackanálové MPEG2, PCM
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 256 kbps

Prehrávanie nehybného obrázku
• Prehrávané médiá: Obrázkové CD
• Formát kompresie obrázkov: JPEG
• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Otočiť 

fotografie
• Postupné zobrazovanie obrázkov: áno

Nahrávanie nehybného obrázka
• Funkcie: kopírovanie z disku CD

Pamäťové médium
• Zapisovacie médium: DVD+R, DVD+RW
• Kapacita pevného disku: 80 GB
• Zdokonalenia nahrávania z disku: Okamžité 

znovuprehrávanie, Time Shift Buffer
• Extra technológia pevného disku: Zastavenie 

Live TV
• Kopírovanie z pevného disku na DVD: vysoká 

rýchlosť (priame kopírovanie)

Tuner/Príjem/Vysielanie
• TV systém: PAL, SECAM
• Vstup antény: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)

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

(IEEE1394, 4-pin), Vstup S-video, Videovstup, 
Zvukový vstup Ľ/P

• Iné pripojenia: Anténa, Progresívny výstup 
komponentu videa, Analógový audio Ľavý/Pravý 
výstup, Kompozitný video výstup (CVBS), 
Digitálny koaxiálny výstup, Digitálny optický 
výstup, 2 x SCART

Pohodlie
• Vylepšenia programovania/časovača: Denné 

alebo týždenné opakovanie, Manuálny časovač, 
Jednodotykove nahrávanie, ShowView, 
Ovládanie nahrávania VPS/PDC

• Detský zámok: Rodičovská kontrola

Napájanie
• Napájanie: 200-240 V, 50Hz
• Spotreba energie: 45 W
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 3

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, 

Koaxiálny kábel antény RF, Kábel SCART, 
Sprievodca pre rýchly štart, Užívateľský manuál, 
Diaľkové ovládanie, Batérie pre diaľkové 
ovládanie

Rozmery
• Hmotnosť prístroja: 4:3 kg
• Rozmery súpravy (Š x V x H): 

430 x 66 x 285 mm
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

486 x 111 x 415 mm
• Váha vrátane balenia: 4.5 kg
•
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lextime
omocou funkcie FlexTime pozerať program aj počas 
eho nahrávania, vďaka extrémnej rýchlosti pevného 
isku.

evný disk 80 GB (100 hodín)

igitálny vstup i.LINK
.LINK je celosvetová norma na spájanie digitálnych 
ideo zariadení, známa aj ako IEEE 1394 a FireWire. 
oužíva sa na digitálnom domácom video vybavení ako 
apr. DV a D8 videokamerách, ako aj počítačoch. 
ohodlne prenáša zvukové a video signály cez jeden 
ábel. S digitálnym videovstupom i.LINK môžete 
opírovať videá v ich pôvodnej digitálnej kvalite obrazu.

vojsmerná kompatibilita
VD rekordéry prehrávajú bežné DVD-Video disky, ale 

ovnako dôležitý je fakt, že DVD+R a DVD+RW disky, 
toré na nich nahráte, možno prehrávať na existujúcich 
VD-Video prehrávačoch.

ždy kompatibilné nahrávky
DVDR520H/02

Technické údaje Najdôležitejšie produkty

DVD rekordér/pevný disk s FlexTime a i.LINK
  


