
 

Philips
Nagrywarka DVD z 
dyskiem twardym

250 GB

DVDR5570H
Niepozorne z wyglądu centrum AV 

o rozdzielczości HDMI 1080p
Skorzystaj z wygody bezpośredniego nagrywania na dysk twardy o pojemności 250 GB 
za pomocą nagrywarki DVD. Aby zachować wybrane programy na dłużej, po prostu 
nagraj je na płytę DVD i już na zawsze ciesz się filmami wysokiej jakości.

Łatwość użytkowania
• Wygodny przesył plików pomiędzy dyskiem, płytami DVD i szybkim złączem USB 2.0
• W odtwarzaczu audio HDD można zapisywać filmy, muzykę i zdjęcia
• Hybrydowy tuner TV do odbioru analogowych i cyfrowych kanałów telewizyjnych

Ciesz się lepszą jakością podczas oglądania telewizji
• Powtórka pozwala ponownie obejrzeć ciekawą scenę po naciśnięciu przycisku
• Wstrzymywanie telewizji na żywo w jednej chwili zatrzymuje akcję
• FlexTime: zacznij oglądać, nie czekając na koniec nagrywania

Ożywia oglądane filmy
• Zwiększanie rozmiaru obrazu do rozdzielczości High Definition zapewniające ostrzejszy obraz, 

dzięki złączu HDMI 1080p
• Komponentowe złącze Progressive Scan pozwala uzyskać optymalną jakość obrazu

Ulepszona jakość nagrywania
• Nagrywanie dźwięku 5.1-kanałowego programów telewizyjnych
• Bezpośrednie nagrywanie na płyty DVD umożliwia natychmiastowe udostępnianie nagrań
 



 Przesyłanie plików: dysk HDD, DVD, 
USB
Dzięki pełnej obsłudze przesyłania plików 
można przesyłać lub kopiować pliki 
multimedialne z jednego źródła do innego, 
niezależnie od tego, czy pliki są zapisane w 
nagrywarce z dyskiem twardym, na płycie 
DVD, czy też w pamięci flash USB.

Odtwarzacz audio HDD
Stwórz własną cyfrową szafę grającą w 
domowym salonie. Możesz w szybki i wygodny 
sposób przenosić pliki MP3, WMA, MPEG2, 
DivX, DivX Ultra, Xvid, JPEG i HD JPEG z 
pamięci USB, przenośnych odtwarzaczy, 
aparatów cyfrowych, a także niektórych 
telefonów urządzeń audio-wideo na 
wbudowany, wewnętrzny dysk twardy 
nagrywarki. Odtwarzaj swoje ulubione filmy, 
muzykę lub zdjęcia na ekranie telewizora lub 
zestawu kina domowego, kiedy tylko chcesz. 
Dostępnym opcjom, jak i przyjemności, nie ma 
końca.

HDMI 1080p

Funkcja zwiększania rozmiaru HDMI 1080p 
pozwala uzyskać krystalicznie czysty obraz. 
Filmy w rozdzielczości standardowej można 
teraz oglądać w wysokiej rozdzielczości HD, 
która zapewnia bardziej szczegółowy i 
naturalny obraz. Funkcja bez przeplotu 
(oznaczona literą „p” w „1080”) eliminuje 
układ linii występujący często na ekranie 
telewizora, zapewniając wyraźny obraz przez 
cały czas. Dodatkowo interfejs HDMI zapewnia 
bezpośrednie połączenie cyfrowe, które 
przenosi sygnał wideo HD oraz cyfrowy 
wielokanałowy sygnał audio, nie dokonując ich 
konwersji na sygnały analogowe, co zapewnia 
idealną jakość obrazu i dźwięku oraz 
kompletny brak zakłóceń.

Wstrzymywanie telewizji na żywo za 
pomocą jednego przycisku
Wstrzymywanie telewizji na żywo daje pełną 
kontrolę nad oglądanymi programami. Po 
włączeniu nagrywarki automatycznie 
rozpoczyna się zapisywanie oglądanego 
programu w bardzo dużej wbudowanej 
pamięci, co pozwala wstrzymać go w dowolnej 
chwili, ponownie odtworzyć lub zapisać. Jeśli 
masz ochotę na chwilę przerwy, możesz w 
dowolnej chwili wstrzymać oglądany „na 
żywo” program i w dogodnym momencie 
wznowić oglądanie.

Analogowo-cyfrowy tuner TV
Dzięki hybrydowemu tunerowi telewizyjnemu 
możesz oglądać dowolny program cyfrowy lub 
analogowy. Podczas gdy branża nadawcza 
przechodzi na platformę cyfrową, tuner 
hybrydowy oferuje Ci możliwość oglądania 
transmisji analogowych, a w przyszłości 
cyfrowych. Masz nieprzerwany dostęp do 
rozrywki — zarówno teraz, jak i w przyszłości.
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Obraz/wyświetlacz
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 10 bitów, 

54 MHz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bitów, 

54 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: wybieranie 

kolejnoliniowe, Zwiększenie rozmiaru wideo 
(720p, 1080i/p)

• Wersja HDMI: 1,1

Dźwięk
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 24 bit, 96 kHz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz

Odtwarzanie wideo
• Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, Video CD/

SVCD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD+R DL, DVD-R DL, Pamięć flash USB

• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2, DivX 3,11, 
DivX 4,x, DivX 5,x, DivX 6.0, DivX Ultra

Nagrywanie wideo
• Nośnik nagrywania: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

HDD, DVD+R DL, DVD-R DL
• Formaty kompresji: MPEG2
• Kompresja audio: Dolby Digital
• Funkcje poprawy nagrywania: Podziel, Kasowanie, 

Ręczne oznaczanie rozdziału, Nagrywanie jednym 
przyciskiem (OTR), Automatyczne oznaczanie 
rozdziału, Nagrywanie wg nazwy programu, 
nagrywanie wg identyfikatora stacji

• Tryby nagrywania: Wysoka jakość (HQ), 
Odtwarzanie standardowe (SP), Odtwarzanie 
standardowe Plus (SPP), Wydłużony czas 
odtwarzania (LP), Odtwarzanie rozszerzone (EP), 
Odtwarzanie super zwolnione (SLP), Odtwarzanie 
super rozszerzone (SEP)

• System nagrywania: PAL

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: PCM, MPEG2, MP3, WMA, 

Dolby Digital
• Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, Płyta Audio CD, DVD+R DL, DVD-R 
DL, Pamięć flash USB

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, DVD+R DL, Picture CD, Cyfrowy 
aparat fotograficzny USB (PTP), Pamięć flash USB

• Format kompresji zdjęć: Zdjęcia z aparatu 
cyfrowego w formacie JPEG

• Funkcje poprawy obrazu: Obracanie, 
Powiększenie, Tworzenie albumów, Pokaz slajdów 
z odtwarzaniem muzyki

Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 250 GB
• Funkcje nagrywania na dysku twardym: Bufor 

czasowy, Natychmiastowa powtórka, FlexTime, 
szybki skok, Wstrzymanie telewizji na żywo

• Kopiowanie dysk twardy – płyta DVD: duża 
szybkość (kopiowanie bezpośrednie), Duża 
szybkość (64x)

• pojemność nagrywania wideo na twardym dysku: 
300 godz.

• Pojemność odtwarzacza audio HDD: do 250 
filmów DivX, 7000 utworów lub 17 000 zdjęć

• Szybkość skanowania obrazu z HDD: 16x, 256x, 
4x, 64x

Tuner/Odbiór/Transmisja
• DVB: Naziemny
• Cyfrowy tuner TV: DVB-T (niekodowany)
• system TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L'

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, 

Wejście CVBS, Wejście S-video, Wej. i.LINK DV 
(IEEE1394, 4-styk.), USB 2.0

• Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P, 
Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), Wyjście S-
video, Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wyjście 
HDMI, Wejście antenowe RF / Wyjście TV, 
Wyjście wideo Component, Koncentryczne 
wejście cyfrowe 2x, Wejście DVB, Wyjście DVB, 
SCART1 (CVBS, wyjście RGB), SCART2 (CVBS, 
wejście RGB)

• Funkcje dotyczące połączeń: Sterow. kamerą za 
pomocą i.LINK DV, USB 2.0

Udogodnienia
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 40
• Funkcje programowania/zegara: program 

codzienny/cotygodniowy, Timer nastawiany 
ręcznie, nagrywanie One Touch, funkcja 
ShowView, Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC, 
Automat. nagrywanie TV SAT, Bezpośrednie 
nagrywanie

• Odtwarzacz audio HDD: DivX, Zdjęcia z aparatu 
cyfrowego w formacie JPEG, MP3, WMA

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: 2 baterie AAA, Pilot 

zdalnego sterowania, Pełny przewód SCART, 
Skrócona instrukcja obsługi, Instrukcja obsługi, 
Przewód antenowy, Przewód łączący

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x głęb. x wys.): 435 x 340 

x 67 mm
• Waga wraz z opakowaniem: 6,5 kg

Moc
• Pobór mocy: 42 W
• Zasilanie: 220–240 V, 50 Hz
• Pobór mocy w trybie gotowości: 7
•
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