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Kép/Kijelző
• A/D átalakító: 10 bit, 54 MHz
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
• Kép javítása: Progresszív pásztázás
• HDMI változat: 1,1

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: HDMI-kábel, 2 x AAA 

akkumulátor, Antennakábel, Teljesen bekötött 
SCART kábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, 
Távvezérlés, Felhasználói kézikönyv

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, MPEG2 

többcsatornás, PCM, WMA
• Adathordozók lejátszása: Audio CD, CD-R/RW, 

DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-
CD, MP3-DVD, USB flash meghajtó

Csatlakoztathatóság
• Csatlakoztathatóság javítása: i.LINK DV 

kamkordervezérlés
• Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió B/J bemenet, 

CVBS be, i.LINK DV be (IEEE1394, 4 tűs), S-video 
be

• Hátoldali csatlakozók: Analóg bal/jobb 
audiokimenet, Komponens videokimenet, 
Kompozit video (CVBS) kimenet, Digitális 
koaxiális kimenet, HDMI kimenet, RF antenna be / 
TV ki, S-Video kimenet

Kényelem
• Programozható események: 10
• Programozási/időzítési bővítések: Naponta/

Hetente ismétlődő műsor, Manuális időzítő, VPS/
PDC felvételvezérlés

Méretek
• Súly csomagolással együtt: 5 kg
• Termék méretei (sz x mé x ma): 435 x 324,5 x 43 

mm
• Termék súlya: 3 kg
• Méret csomagolással együtt (SzxMaxMé): 571 x 

123 x 412 mm

Feszültség
• Áramfogyasztás: 25 W
• Áramellátás: 220-240 V, 50 Hz
• készenléti üzemmód energiafelhasználása: 3,1 W

Hang
• A/D átalakító: 16 bit, 48 kHz
• D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz

Állókép lejátszás
• Képtömörítési formátum: JPEG-képek
• Kép javítása: Albumok létrehozása, Forgatás, 

Nagyítás, Diabemutató zenelejátszással
• Adathordozók lejátszása: Kép-CD, CD-R/RW, 

DVD+R DL, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB 
flash meghajtó, USB digitális fényképezőgép (PTP)

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Digitális TV hangolóegység: DVB-T (Free-to-air)
• TV rendszer: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2, Divx 

3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
• Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD+R 

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

Videofelvétel
• Hangtömörítés: Dolby Digital
• Tömörítési formátumok: MPEG2
• Rögzítési fejlesztések: Kettéosztás, Törlés, Kézi 

fejezetjelölés, Programnév felvétel, 
Állomásazonosító felvétel, Automatikus 
fejezetjelölés, Kiválasztható indexképek

• Adatrögzítő média: DVD+R DL, DVD+R/+RW, 
DVD-R/-RW

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

• Rögzítési rendszer: PAL
•

DVD-lejátszó és -felvevő
  

Műszaki adatok

Kiadás dátuma  
2009-02-09

Verzió: 4.0.21

12 NC: 8670 000 24855
EAN: 87 10895 99789 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül 
változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips 
Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com
DVDR

Termék

Dual Med
A Philips DV
adathordoz
DVD+R DL
Bármilyen l
felvételek m
teljesen kom

DivX Ult
A DivX tám
videofelvéte
A DivX ada
videotömör
filmek, előz
CD-R/RW, 
olyan nagys
lejátszást, m
feliratok, tö

Analóg é
A hibrid TV 
sugárzott p
a szolgáltat
hangolóegy
most - és b
bármikor. A
és a jövőbe

HDMI 10
A HDMI a 
rövidítése. K
HD video- é
kezelni. Mi
ezért tökéle
amelyek tel
tökéletesen
videointerfé
5500/

kijelölés

ia
D-felvevő k
ó” felvételt 
 lemezekre
emezt vásá
inden fajta
patibilisek

ra tanúsít
ogatás azt
leket tekint
tformátum
ítési technol
etesek és ze
valamint írh
zerű lehető
int az egye

bb nyelv, tö

s digitális
hangolóegy
rogramokat
ók a digitáli
séggel Ön b
ármely digit
z Ön élmén
n.

80i
nagyfelbont
özvetlen di
s digitális t

vel elkerüli a
tes minősé
jesen zajme
 kompatibil
sz).
észülékek támogatják a „kettős 
DVD+R/RW, DVD-R/RW és 
 egyaránt képesek rögzíteni. 
rol, a Philips felvevővel rögzített 
 DVD-lejátszóval lejátszhatóak és 
 lesznek.

vánnyal rendelkező
 jelenti, hogy DivX-kódolt 
het meg nappalija kényelmében. 
 olyan MPEG4 alapú 
ógia, amely nagy fájlméretű 
nei videók tárolását teszi lehetővé 
ató DVD-lemezen.A DivX Ultra 
ségekkel egyesíti a DivX 
tlen fájlformátumba integrált 
bb sáv és menü.

 TV hangolóegység
séggel analóg vagy digitális módon 
 egyaránt megnézhet. Miközben 
s sugárzásra térnek át, a hibrid TV 
ármely analóg adást megtekinthet 
ális adást mostantól fogva 
ye folyamatosan biztosított - most 

ású multimédia interfész 
gitális kapcsolat, amely digitális 
öbbcsatornás audioanyagot is tud 
z analóg jellé való átalakítást, 

gű képet és hangot szolgáltat, 
ntesek. A HDMI visszafelé 

is a DVI-vel (digitális 
58

ek

http://www.philips.com

