
 

 

Philips
DVD rekordér s pevným 
diskem

160 GB

DVDR5520H
Sledujte digitální televizi 

v HD kvalitě 1080p
Využijte pohodlí přímého nahrávání na pevný disk o velikosti 160 GB tohoto DVD 
rekordéru. Přejete-li si záznamy uchovat déle, jednoduše nahrajte vybrané programy na 
disk DVD a vychutnejte si dlouhou životnost vysoké kvality videí.

Snadné použití
• Snadný přenos souborů mezi pevným diskem, disky DVD a vysokorychlostními flash disky USB 

2.0
• Hybridní TV tuner pro příjem analogové a digitální televize
• Zařízení HDD Media Jukebox umožňuje ukládat filmy, hudbu a fotografie

Vychutnejte si kvalitnější sledování televize
• Díky okamžitému přehrávání jediným stiskem tlačítka prožijete živé TV záběry
• Funkce One Touch Pause Live TV okamžitě zmrazí akci

Oživí zvuk a obraz
• Komponentní video Progressive Scan pro optimalizovanou kvalitu obrazu
• Rozhraní HDMI 1080p provádí převzorkování na vyšší rozlišení pro ostřejší obraz

Zaznamená a přehraje všechny filmy a hudbu
• Certifikát DivX Ultra pro vylepšené přehrávání videí DivX
• Pohodlné nahrávání na dva typy médií, DVD+-R/RW a DVD+R DL
• Přehrává DivX, MP3, WMA a fotografie z digitálních fotoaparátů ve formátu JPEG



 Přenos souborů: HDD, DVD, USB

Díky kompletní přenositelnosti můžete 
přenášet nebo kopírovat multimediální 
soubory z jednoho zdroje na druhý bez ohledu 
na to, zda jsou soubory uloženy na HDD 
rekordéru, disku DVD nebo na jednotce flash 
USB.

Funkce One Touch Pause Live TV
Funkce Pause Live TV vám dává absolutní 
kontrolu. Jakmile je rekordér zapnut, začne 
velká vestavěná paměť automaticky nahrávat 
program, který sledujete, což vám kdykoliv 
umožňuje pozastavení programu, jeho 
opětovné přehrání nebo uložení. Pokud si 
potřebujete dát pauzu, můžete stiskem 
jednoho tlačítka pozastavit „živý“ televizní 
program a pokračovat v jeho sledovaní, až se 
vám to bude hodit.

Analogový a digitální televizní tuner

Díky hybridnímu TV tuneru můžete sledovat 
libovolný program - ať již analogový nebo 

digitální. V současné době probíhá obecný 
přechod na digitální vysílání, při kterém vám 
hybridní TV tuner umožní i nadále sledovat 
analogové vysílání a později plynule přejít na 
nový typ. Můžete se v klidu bavit dnes i 
v příštích letech.

Certifikováno DivX Ultra

Podpora kodeku DivX zajišťuje, že můžete 
zobrazit videozáznamy kódované systémem 
DivX v pohodlí svého obývacího pokoje. 
Formát médií DivX je technologie pro 
kompresi videozáznamu založená na standardu 
MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, 
například filmy, upoutávky a hudební videoklipy 
na média, jako jsou disky CD-R/RW a 
zapisovatelné disky DVD. Přehrávač DivX 
Ultra spojuje přehrávání formátu DivX se 
skvělými funkcemi, jako jsou integrované 
titulky, více jazyků zvukového doprovodu, více 
stop a nabídek, v jednom užitečném formátu.

HDD Media Jukebox
Vytvořte si svůj vlastní digitální multimediální 
jukebox přímo ve vašem obývacím pokoji. 
Přenášejte soubory MP3, WMA, DivX, DivX 
Ultra, Xvid, JPEG rychle a pohodlně na 
vestavěný pevný disk rekordéru - z USB Flash 
disků, přenosných přehrávačů médií, digitálních 
fotoaparátů a dokonce některých 
audiovizuálních zařízení. Přehrávejte své 

oblíbené filmy, hudbu nebo fotografie na svém 
televizoru nebo systému domácího kina, a to 
kdykoli chcete. Možnosti jsou stejně 
neomezené, jako budou vaše zážitky.

HDMI 1080p

HDMI 1080p se zvýšeným rozlišením 
poskytuje křišťálově čistý obraz. Filmy 
natočené ve standardním rozlišení si nyní 
můžete užívat v pravém vysokém rozlišení 
s podrobnějším a naprosto přirozeným 
obrazem. Funkce Progressive Scan (vyjádřená 
písmenem „p“ v názvu „1080p“) odstraňuje 
řádkovou strukturu převažující na televizních 
obrazovkách a opět zajišťuje jednoznačně 
ostrý obraz. HDMI navíc vytváří přímé digitální 
připojení, přenášející nekomprimované 
digitální video ve formátu HD nebo digitální 
vícekanálový zvuk, a to bez nutnosti jeho 
převodu na analogový zvuk – výsledkem je 
perfektní obraz a vynikající kvalita zvuku, 
zaručeně neovlivněná žádným šumem.
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Obraz/displej
• Analogově/digitální převodník: 10 bit, 54 MHz
• Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
• Vylepšení obrazu: Progressive Scan, Zvýšení 

rozlišení videa (720p, 1080i/p)
• Verze HDMI: 1,1

Zvuk
• Analogově/digitální převodník: 24 bit, 96 kHz
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 96 kHz

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, Video CD/

SVCD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD+R DL, DVD-R DL, Jednotka Flash USB

• Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

Nahrávání videa
• Média pro nahrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

HDD, DVD+R DL, DVD-R DL
• Kompresní formáty: MPEG2
• Komprese audio: Dolby Digital
• Vylepšení nahrávání: Funkce Divide, Smazat, Ruční 

označení kapitol, Nahrávání jedním tlačítkem 
(OTR), Automatické označení kapitol, Nahrávání 
podle názvu programu, nahrávání podle ID stanice

• Režimy nahrávání: Vysoká kvalita (HQ), Funkce 
Standard Play (SP), Funkce Standard Play Plus 
(SPP), Formát Long Play s normou LP, Formát 
Extended Play s normou EP, Formát Super Long 
Play s normou SLP, Formát Super Extended Play s 
normou SEP

• Systém nahrávání: PAL

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: PCM, Vícekanálový systém 

MPEG2, MP3, WMA, Dolby Digital
• Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, zvukový disk CD, DVD+R DL, 
DVD-R DL, Jednotka Flash USB

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, CD-R/RW, DVD+R DL, Obrazové disky CD, 
Digitální fotoaparát USB (PTP), Jednotka Flash USB

• Formát komprese obrázků: Fotografie z digitálního 
fotoaparátu ve formátu JPEG

• Vylepšení obrazu: Rotace, Zvětšení, Tvorba alb, 
Prezentace s přehráváním hudby

Úložná média
• Kapacita pevného disku: 160 GB
• Vylepšení nahrávání na pevný disk: Vyrovnávací 

paměť posunu času, Okamžité přehrávání, 
FlexTime, Instant Jump (okamžitý skok), 

pozastavení živého vysílání
• Kopírování z pevného disku na DVD: 

vysokorychlostní (přímé kopírování), 
Vysokorychlostní (64x)

• Kapacita nahrávání videa na pevný disk: 180 h
• Kapacita zařízení HDD Media Jukebox: až 150 filmů 

ve formátu DivX, 4 500 skladeb nebo 11 000 
fotografií

• Rychlost skenování videa na HDD: 16x, 256x, 4x, 
64x

Tuner/příjem/vysílání
• DVB: Pozemní vysílání
• Digitální televizní tuner: DVB-T (volně šiřitelný)
• systém TV příjmu: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, 

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

Možnosti připojení
• Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup 

kompozitního videa CVBS, Vstup S-video, Vstup 
i.LINK DV (IEEE1394, 4-pinový), USB 2.0

• Zadní konektory: Analogový audio výstup levý/
pravý, Výstup kompozitního videa (CVBS), Výstup 
S-Video, Digitální výstup pro koaxiální kabel, 
Výstup HDMI, Vstup antény RF / výstup TV, Výstup 
komponentního videa, Digitální vstup pro koaxiální 
kabel 2x, Vstup DVB, Výstup DVB, SCART1 
(CVBS, výstup RGB), SCART2 (CVBS, vstup RGB)

• Vylepšené možnosti připojení: Ovládání 
videokamery i.LINK DV, USB2.0

Pohodlí
• Programovatelné události: 40
• Vylepšené programování/časovač: Program s 

denním/týdenním opakováním, Ruční časovač, 
nahrávání jedním tlačítkem, Ovládání nahrávání 
VPS/PDC, Automatické nahrávání ze satelitu, 
Direct Record (přímé nahrávání), ShowView

• HDD Media Jukebox: DivX, Fotografie 
z digitálního fotoaparátu ve formátu JPEG, MP3, 
WMA

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Dálkový 

ovladač, Kabel SCART, Stručný návod k rychlému 
použití, Uživatelský manuál, Kabel antény, 
Propojovací kabel

Rozměry
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 435 x 340 x 67 mm
• Hmotnost včetně balení: 6,5 kg

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: 42 W
• Napájení: 220-240 V, 50 Hz
• Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 7
•
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