
 

 

Philips
Hard disk/DVD recorder

250 GB

DVDR5570H
Un centru AV deghizat, 

cu HDMI 1080p
Beneficiaţi de confortul înregistrării directe pe un hard disk de 250 GB cu acest recorder 
DVD. Pentru a prelungi distracţia, înregistraţi programele selectate pe un DVD pentru a 
revedea oricând înregistrările video la o calitate excepţională.

Ușor de utilizat
• Transfer de fișiere facil între HDD, DVD și USB High Speed 2.0
• HDD Media Jukebox vă permite să stocaţi filme, muzică și imagini
• Tuner TV hibrid, pentru recepţie TV analogică și digitală

Savuraţi noua dimensiune a televiziunii
• Instant Replay pentru a retrăi dintr-o apăsare o transmisiune TV live
• Pause Live TV cu buton dedicat îngheaţă acţiunea instantaneu
• FlexTime: urmăriţi începutul în timp ce înregistraţi sfârșitul

Dă viaţă filmelor
• Reeșantionare HDMI 1080p la definiţie înaltă pentru a obţine imagini mai clare
• Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calităţii imaginii

Delectaţi-vă cu înregistrare îmbunătăţită
• Înregistrare audio pe 5.1 canale a programelor TV
• Înregistrarea directă pe DVD vă permite să partajaţi înregistrări instantaneu



 Transfer de fișiere: HDD, DVD, USB

Având la dispoziţie posibilităţi de transfer 
nelimitate, puteţi transfera sau copia fișiere 
multimedia dintr-o sursă în alta, indiferent dacă 
fișierele sunt stocate pe HDD-ul recorderului, 
pe un disc DVD sau pe un modul de memorie 
USB.

HDD Media Jukebox
Creaţi-vă propriul tonomat media digital în 
propria sufragerie. Transferaţi rapid și comod 
fișiere MP3, WMA, MPEG2, DivX, DivX Ultra, 
Xvid, JPEG și HD JPEG pe hard disk-ul 
încorporat al recorder-ului - de pe memorii 
USB, media playere portabile, camere digitale 
și chiar de pe unele dispozitive AV. Redaţi 
filmele, muzica sau fotografiile preferate pe 
televizor sau sistemul Home Theater oricând 
doriţi. Opţiunile sunt infinite, ca și distracţia.

HDMI 1080p

Upscaling HDMI 1080p furnizează imagini de o 
claritate excepţională. Filmele la definiţie 
standard pot fi urmărite acum la rezoluţie cu 
adevărat de înaltă definiţie - asigurând mai 
multe detalii și imagini mai realiste. Scanarea 
progresivă (reprezentată prin "p" în "1080p") 
elimină structura liniilor preponderentă pe 
ecranele televizoarelor, din nou asigurând 
permanent imagini clare. Pentru a încheia lista, 
HDMI realizează o conexiune digitală directă 
care poate transmite imagini video 
necomprimate, precum și semnal audio digital 
pe mai multe canale, fără conversii la analogic - 
oferind o calitate perfectă a imaginii și 
sunetului, fără zgomote.

Pause Live TV cu buton dedicat
Pause Live TV vă oferă controlul absolut. De 
îndată ce recorderul este pornit, o memorie 
integrată de mari dimensiuni începe să 
înregistreze automat programul pe care în 
vizionaţi, permiţându-vă să întrerupeţi, să 
reluaţi sau să salvaţi programul oricând. Dacă 
aveţi nevoie de o pauză, puteţi întrerupe 
programul dvs. TV 'live' cu o singură apăsare de 
buton și puteţi relua de unde aţi rămas oricând 
doriţi.

Recepţie TV analogică și digitală

Cu tunerul TV hibrid, puteţi viziona orice 
program - fie că este transmisie digitală sau 
analogică. În timp ce industria difuzării își face 
tranziţia la digital, tunerul TV hibrid vă permite 
să vizionaţi acum transmisii analogice și oricare 
transmisii digitale viitoare. Primiţi 
entertainment impecabil - acum și în viitor.
DVDR5570H/58

Repere
Hard disk/DVD recorder
250 GB  



Data apariţiei 2009-11-10

Versiune: 2.0.11

12 NC: 8670 000 27086
EAN: 87 12581 31672 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
Imagine/Ecran
• Convertor A/D: 10 biţi, 54 MHz
• Convertor D/A: 10 biţi, 54 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Scanare 

progresivă, Upscaling video (720p, 1080i/p)
• Versiune HDMI: 1,1

Sunet
• Convertor A/D: 24 biţi, 96 kHz
• Convertor D/A: 24 biţi, 96 kHz

Redare video
• Medii de redare: CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, 

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 
DVD+R DL, DVD-R DL, Memorie flash USB

• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

Înregistrare video
• Înregistrare media: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

HDD, DVD+R DL, DVD-R DL
• Formate de comprimare: MPEG2
• Compresie audio: Dolby Digital
• Caracteristici înregistrare: Divizare, Ștergere, 

Marcare manuală capitol, Înregistrare One Touch 
(OTR), Marcare automată capitol, Înregistrare 
nume program, Înregistrare ID post de radio

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

• Sistem de înregistrare: PAL

Redare audio
• Format compresie: PCM, MPEG2 multi-canal, MP3, 

WMA, Dolby Digital
• Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, CD audio, DVD+R DL, DVD-R DL, 
Memorie flash USB

Redare imagine statică
• Medii de redare: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

CD-R/RW, DVD+R DL, Picture CD, Cameră 
digitală USB (PTP), Memorie flash USB

• Format comprimare imagine: Fotografii digitale în 
format MPEG

• Caracteristici superioare imagine: Rotire, Zoom, 
Creare albume, Redare diapozitive cu muzică

Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 250 GB
• Caracteristici înregistrare pe HDD: Buffer pentru 

decalare oră, Redare instantanee, FlexTime, 

Deplasare instantanee, Pause Live TV
• Copiere de pe HDD pe DVD: Viteză ridicată 

(copiere directă), Viteză ridicată (64x)
• Capacitate de înregistrare video HDD: 300 oră
• Capacitate HDD Media Jukebox: până la 250 de 

filme în format DivX, 7.000 de melodii și 17.000 de 
fotografii

• Viteză de scanare video a hard discului: 16x, 256x, 
4x, 64x

Tuner/Recepţie/Transmisie
• DVB: Terestru
• Tuner TV digital: DVB-T (Free-to-air)
• Sistem TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L'

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, 

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

• Conectori spate: Ieșire audio analogic S/D, Ieșire 
Composite video (CVBS), Ieșire S-Video, Ieșire 
coaxială digitală, Ieșire HDMI, Intrare antenă RF / 
ieșire TV, Ieșire video Component, 2 intrări 
coaxiale digitale, Intrare DVB, Ieșire DVB, SCART1 
(CVBS, ieșire RGB), SCART2 (CVBS, intrare RGB)

• Caract. de conectivitate superioare: Control 
cameră video prin i.LINK DV, USB2.0

Comoditate
• Evenimente programabile: 40
• Caracteristici programare/timer: Program cu 

repetare zilnică / săptămânală, Timer manual, One 
Touch Recording, ShowView, Control înregistrare 
VPS/PDC, Înregistrare automată prin satelit, 
Înregistrare directă

• HDD Media Jukebox: DivX, Fotografii digitale în 
format MPEG, MP3, WMA

Accesorii
• Accesorii incluse: 2 baterii AAA, Telecomandă, 

Cablu Full SCART, Ghid de iniţiere rapidă, Manual 
de utilizare, Cablu antenă, Cablu de conectare

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 435 x 340 x 67 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 6,5 kg

Alimentare
• Consum: 42 W
• Alimentare: 220-240 V, 50 Hz
• Consum în stare de repaus: 7
•
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