
erevlemez- és DVD-felvev
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Írjon a mere
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Plus+ segítsé

Nézze
• Flex
• Azo
• TV é
• Töb

Egysz
• i.LIN
• Az in
• Nag
• Dua

Minde
• Zen
• Fotó
• Moz
ő
vlemezre anélkül, hogy aggódnia kellene a tárolás miatt. Válasszon DVD-

láshoz. Nem kell mást tennie, mint „rámutatni és kiválasztani” a GUIDE 

gével, és máris elkészül kedvenc programjának felvétele, a címével együtt.

 meg, amit szeretne, és amikor szeretné
Time: A film elejének nézése a film végének felvétele közben
nnali ismétlés egyetlen érintéssel, élő TV-adás újbóli megtekintéséhez
lőkép szüneteltetése egyetlen érintéssel

b mint 250 órányi TV műsor rögzítése egy 160 GB-os merevlemezre

erű rögzítés
K digitális bemenet a tökéletes másoláshoz digitális kamkorderről
fravörös vezérlővel felvételeket lehet készíteni a set-top box-ból

y sebességű archiválás merevlemezről DVD-re
l Media felvétel DVD+R/RW és DVD-R/RW lemezekre

n lejátszható
e: CD, CD-R/RW és MP3-CD
k: Képi CD (JPEG)
ik: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
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Kép/Kijelző
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
• A/D átalakító: 9 bit, 27 MHz
• Kép javítása: Progresszív pásztázás, Pixel Plus 

kapcsolat

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
• A/D átalakító: 24 bit, 96 kHz

Videofelvétel
• Rögzítési rendszer: PAL
• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1
• Felvételi módok: Szuper megnyújtott lejátszás 

(SEP), Leghosszabb lejátszási idő (SLP), 
Meghosszabbított lejátszási idő (EP), Hosszú 
lejátszási idő (LP), Bővített standard lejátszás 
(SPP), Standard lejátszás (SP), Kiváló minőségű 
(HQ)

• Hangtömörítés: Dolby Digital

Videolejátszás
• Adathordozók lejátszása: DVD videó, MP3-CD, 

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

• Tömörítési formátumok: MPEG2, MPEG1
• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 többcsatornás, PCM
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-256 kb/s és VBR

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: Kép-CD
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Fotószerkesztés (színek, szűrők), 

Gyorsfotók, Albumok létrehozása, Forgatás, 
Diavetítés, Nagyítás

Médiatárolás
• Merevlemez kapacitása: 160 GB
• Adatrögzítő média: DVD+R, DVD+R kétrétegű, 

DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• Merevlemezes rögzítési fejlesztés: Időeltolásos 

puffer, Azonnali ismétlés

Hangolóegység/Vétel/Adás
• TV rendszer: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM L/

L'
• Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: RF antenna be / TV ki, 

SCART1 (CVBS, S-videó/RGB ki), SCART2 
(CVBS, S-video/RGB be), Progresszív komponens 
videokimenet, S-Video kimenet, Kompozit video 
kimenet (CVBS), 2x analóg bal/jobb audiokimenet, 
Digitális optikai kimenet, Digitális koaxiális 
kimenet, G-kapcsolat (műsortájékoztató kapcs.)

• Előlap: Audio B/J bemenet, CVBS be, i.Link (DV-
bemenet), S-Video Y/C

Kényelem
• Elektronikus programfüzet: GUIDE Plus+
• Programozási/időzítési bővítések: Automatikus 

műholdas felvétel, Naponta/Hetente ismétlődő 
műsor, Manuális időzítő, Egygombos felvétel, VPS/
PDC felvételvezérlés, ShowView funkció, IR Set 
Top Box Control

• Programozható események: 25

Áram
• Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
• Áramfogyasztás: 30 W
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: 3

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Antennakábel, Teljesen bekötött SCART 
kábel, Távvezérlő, Elemek a távvezérlőhöz, Gyors 
áttekintő útmutató, Felhasználói kézikönyv, 
Garancialevél, Sat egér

• Távvezérlő: 242254900739

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 76 x 335 mm
• Készülék tömege: 5 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

549 x 160 x 443 mm
• Súly csomagolással együtt: 7 kg
•
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Termék

FlexTime
A FlexTime
felvétele kö
sebességén
programot 

TV élőké
A TV élőkép
irányítás. Am
memória au
felvételét – 
lejátszhatja
televíziómű
majd alkalm

Azonnali
Az Azonnal
pillanataina
vagy egy fut
azonnal, eg
bármelyik je
folytatja a t

Gyors arc
A nagy sebe
eredeti rögz
felvételt a m
programot 
sebességge

Dual Med
A Philips DV
adathordoz
lemezekre 
vásárol, a P
fajta DVD-l
kompatibilis
5350H

kijelölés

 funkcióval 
zben is néz
ek köszönh
is nézheti, m

p szünete
 szünetelte
ikor bekap
tomatikusa
vagyis akár
 vagy ment
sort egyetle
as időben 

 ismétlés
i ismétlés h
k a kezelés
ballmérkőz
yetlen gom
lenetet viss
évéműsor f

hiválás H
sségű arch
ítési idő tör
erevlemez

mentette a 
l másolhatja

ia
D-felvevő k
ó” felvételt 
egyaránt ké
hilips felvev
ejátszóval le
ek lesznek
egy adott programot annak 
het a merevlemez rendkívüli 
etően. A merevlemezen lévő többi 
iközben valamiről felvételt készít.

ltetése egy érintéssel
tésével megvalósul a tökéletes 
csolja a felvevőt, a nagy beépített 
n megkezdi a nézett műsor 
mikor szüneteltetheti, újra 
heti a műsort. Az „élő” 
n gombnyomással szüneteltetheti, 
folytathatja a tévézést.

ozzásegíti Önt a TV izgalmas 
éhez, így újra élvezheti egy film 
és TV-ben látott fontos pillanatait, 
bnyomással. A merevlemez 
za tudja játszani. miközben 
elvételét.

DD-ből DVD-re
iválási funkció segítségével az 
edéke alatt másolhat át egy 
ről DVD-lemezre. Miután a 
merevlemezre, maximális 
 DVD+R/RW-lemezre.

észülékek támogatják a „kettős 
– DVD+R/RW és DVD-R/RW 
pesek rögzíteni. Bármilyen lemezt 
ővel rögzített felvételek minden 
játszhatóak és teljesen 
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