
 

 

Philips
DVD rekordér/rekordér s 
pevným diskom

160 GB

DVDR5520H
Sledujte digitálnu televíziu 

v HD kvalite 1080p
Tento DVD rekordér ponúka výhodu pohodlného nahrávania na 160 GB pevný disk. A 
ak si chcete niečo uchovať dlhšie, jednoducho si nahrajte zvolené programy na disk DVD 
a vychutnávajte si videá vo vysokej kvalite, ktoré s vami zostanú celý život.

Ľahko sa používa
• Jednoduchý prenos súborov medzi HDD, DVD a vysokorýchlostným USB 2.0
• Hybridný TV tuner pre analógový a digitálny príjem TV
• Multimediálny Jukebox s pevným diskom umožní uložiť filmy, hudbu a fotografie

Vychutnajte si vylepšené sledovanie TV
• Instant Replay pre znovuprehratie momentu v TV jedným dotykom
• Jednodotykové pozastavenie živého vysielania okamžite zastaví priebeh

Oživí audio a video nahrávky
• Komponentné video s funk. Progressive Scan pre optimal. kvalitu obrazu
• HDMI 1080p prevzorkovaním zvýši rozlíšenie pre ostrejší obraz

Nahrá a prehrá všetky vaše filmy a hudbu
• Certifikované pre DivX Ultra na zdokonalené prehrávanie videa DivX
• Dual Media pohodlne zaznamenáva na disky DVD+-R/RW, DVD+R DL
• Prehráva DivX, MP3, WMA a fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu



 Prenos súborov: HDD, DVD, USB

Vďaka dokonalej prenosnosti súborov môžete 
prenášať alebo kopírovať svoje multimediálne 
súbory z jedného zdroja na iný bez ohľadu na 
to, či sú súbory uložené na pevnom disku 
rekordéra, DVD disku alebo na vašej USB 
jednotke Flash.

Jednodotykové pozast. živého vysielania
Pozastavenie živého vysielania vám zabezpečí 
absolútnu kontrolu. Po zapnutí rekordéra 
začne veľká vstavaná pamäť automaticky 
nahrávať program, ktorý pozeráte, čím vám 
kedykoľvek umožní pozastaviť, opätovne 
prehrať alebo uložiť program. Ak si 
potrebujete oddýchnuť, môžete pozastaviť 
„živý“ televízny program jedným stlačením 
tlačidla a pokračovať v pozeraní vtedy, keď 
vám to vyhovuje.

Analógový a digitálny TV tuner

Pomocou hybridného TV tunera môžete 
sledovať akýkoľvek program - bez ohľadu na 

to, či patrí medzi digitálne alebo analógové 
vysielanie. Zatiaľ čo vysielací priemysel 
prechádza na digitálne vysielanie, hybridný TV 
tuner vám umožní sledovať analógové 
vysielania teraz a akékoľvek, ktoré začne 
následne vysielať digitálne. Získate 
neprerušovanú zábavu - teraz a v budúcnosti.

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.

Multimediálny Jukebox s pevným diskom
Vytvorte si vlastný jukebox digitálnych médií 
priamo vo svojej obývačke. Rýchlo a pohodlne 
preneste súbory vo formáte MP3, WMA, 
MPEG2, DivX, DivX Ultra, Xvid, JPEG a HD 
JPEG na vstavaný pevný disk rekordéra – z USB 

kľúčov, prenosných prehrávačov médií, 
digitálnych fotoaparátov a dokonca z 
niektorých AV zariadení. Prehrajte svoje 
obľúbené filmy, hudbu alebo fotografie na 
televízore alebo systéme domáceho kina 
kedykoľvek chcete. Možnosti sú 
neobmedzené, a také bude aj vaše potešenie.

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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Obraz/Displej
• A/D konvertor: 10 bit, 54 MHz
• D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz
• Zdokonalenie obrázkov: Progresívne riadkovanie, 

Funkcia Video Upscaling (720p, 1080i/p)
• Verzia HDMI: 1,1

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

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

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

• Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, 
DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

záznam videa
• Zapisovacie médium: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

HDD, DVD+R DL, DVD-R DL
• Formáty kompresie: MPEG2
• Kompresia zvuku: zvuk Dolby Digital
• Zdokonalenia nahrávania: Rozdeliť, Vymazať, 

Manuálne označovanie kapitol, Jednodotykové 
nahrávanie (OTR), Automatické označovanie 
kapitol, Program nahrávania mien, Nahrávanie 
podľa ID stanice

• Režimy nahrávania: High Quality (HQ), Standard 
Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long Play (LP), 
Extended Play (EP), Super Long Play (SLP), Super 
Extended Play (SEP)

• Systém nahrávania: PAL

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: PCM, Viackanálové MPEG2, 

MP3, WMA, zvuk Dolby Digital
• Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Zvukový disk CD, DVD+R DL, DVD-
R DL, USB jednotka Flash

Prehrávanie statických obrázkov
• Prehrávané médiá: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, DVD+R DL, Obrázkové CD, Digitálny 
fotoaparát s USB (PTP), USB jednotka Flash

• Formát kompresie obrázkov: Fotografie JPEG 
digitálneho fotoaparátu

• Zdokonalenie obrázkov: Rotovanie, Približovanie, 
Vytvoriť albumy, Prezentácia s prehrávaním hudby

Pamäťové médium
• Kapacita pevného disku: 160 GB
• Zdokonalenia nahrávania z disku: Zásobník 
časového posunu, Instant Replay (Okamžité 
znovuprehr.), Funkcia FlexTime, Okamžité 

preskočenie, Pause Live TV (Pozast. živ. vysielania)
• Kopírovanie z pevného disku na DVD: vysoká 

rýchlosť (priame kopírovanie), Vysokorýchlostné 
(64x)

• HDD kapacita nahrávania videa: 180 hod
• Kapacita HDD multimediálneho Jukeboxu: až 150 

filmov v DivX; 4 500 piesní alebo 11 000 fotografií
• Rýchlosť snímania HDD videa: 16 x, 256 x, 4 x, 64 

x

Tuner/Príjem/Vysielanie
• DVB: Pozemné
• Digitálny TV tuner: DVB-T (voľné vysielanie)
• TV systém: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L'

Pripojiteľnosť
• Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, 

CVBS vstup, Vstup S-video, i.LINK DV v (IEEE1394, 
4-pin), USB 2.0

• Zadné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý 
výstup, Výstup kompozitného videa (CVBS), 
Výstup S-video, Digitálny koaxiálny výstup, HDMI 
výstup, RF anténny vstup / Televízny výstup, 
Komponentný video výstup, 2 x digitálny koaxiálny 
vstup, Vstup DVB, Výstup DVB, SCART1 (CVBS, 
RGB výstup), SCART2 (CVBS, RGB vstup)

• Vylepšenie pripojiteľnosti: Ovládanie i.LINK 
digitálnej kamery, USB2.0

Vybavenie a vlastnosti
• Programovateľné udalosti: 40
• Vylepšenia programovania/časovača: Program 

denného a týždenného opakovania, Manuálny 
časovač, Nahrávanie jedným dotykom, Ovládanie 
nahrávania VPS/PDC, Automatické satelitné 
nahrávanie, Priame nahrávanie, Ukázať zobrazenie

• Multimediálny Jukebox s pevným diskom: Divx, 
Fotografie JPEG digitálneho fotoaparátu, MP3, 
WMA

Príslušenstvo
• Zahrnuté príslušenstvo: Dve batérie AAA, 

Diaľkové ovládanie, Kábel SCART, Stručná 
príručka spustenia, Manuál používateľa, Kábel 
antény, Prepojovací kábel

Rozmery
• Rozmery produktu (ŠxHxV): 435 x 340 x 67 mm
• Váha vrátane balenia: 6.5 kg

Napájanie
• Spotreba energie: 42 W
• Napájanie: 220-240 V, 50 Hz
• Spotr. energie v pohotovostnom stave: 7
•
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