
ήστε τη µαγεία της
Ζ
εγγραφής σε DVD!
Μπορείτε τώρα να δηµιουργήσετε τα δικά σας DVD για αναπαραγωγή σε όλα σχεδόν 

τα DVD player

Γράψτε τα αγαπηµένα σας  προγράµµατα σε DVD
• Η ψηφιακή εγγραφή βίντεο αποδίδει την ύψιστη ποιότητα εικόνας
• Εγγραφή έως και 8 ωρών σε δίσκους DVD+R/RW µίας όψης
• Κωδικοποίηση Dolby Digital 2.0 για ποιοτική εγγραφή ήχου

Μοιραστείτε τις αγαπηµένες σας εγγραφές
• Τα DVD σας θα αναπαράγονται σε υπάρχοντα DVD player και µονάδες DVD
• Πάντα συµβατές εγγραφές: µε δίσκους DVD+R/RW
• Η Οθόνη εικόνων ευρετηρίου είναι ένα µενού DVD σε ένα δίσκο DVD

Απολαύστε τις αγαπηµένες σας ταινίες και µουσική
• Αναπαράγει αρχεία JPEG και MP3 files από ∆ίσκο/Μονάδα σκληρού δίσκου
• Η οµοαξονική σύνδεση διασφαλίζει µια αξιόπιστη ψηφιακή έξοδο
Philips
DVD Player/Recorder
DVDR610
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ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
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Εικόνα/Οθόνη
• Λόγος διαστάσεων: 4:3, 16:9
• Μετατροπέας D/A: 10 bit, 54 MHz
• Μετατροπέας A/D: 10 bit, 54 MHz

Ήχος
• Μετατροπέας ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 24 

bit, 96 kHz
• Μετατροπέας A/D: 24 bit, 192 kHz
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: 105
• Παραµόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 90 dB
• Συνακρόαση (1 kHz): 105 dB
• ∆υναµικό εύρος (1 kHz): 90 dB

Εγγραφή εικόνας
• Σύστηµα εγγραφής: PAL
• Φορµά συµπίεσης: MPEG2, MPEG1
• Λειτουργίες εγγραφής: M2: 120 λεπτά, M2x: 150 

λεπτά, M3: 180 λεπτά, M4: 240 λεπτά, M6: 360 
λεπτά, M8: 480 λεπτά

• Βελτιώσεις εγγραφής: Προσθήκη, Εισαγωγή 
σήµανσης κεφαλαίου, ∆ιαχωρισµός, ∆ιαγραφή, 
Επισήµανση κεφαλαίου εγχειριδίου, Εγγραφή 
"µε ένα άγγιγµα" (OTR), Εγγραφή ονόµατος 
προγράµµατος, Εγγραφή ID σταθµού

• Συµπίεση ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/CD-RW, DVD, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (Λειτουργία 
εικόνας), DVD-R, Εικόνα DVD, MP3-CD, Video 
CD/SVCD

• Φορµά συµπίεσης: MPEG2, MPEG1
• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 

PAL

Αναπαραγωγή ήχου
• Μέσα αναπαραγωγής: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Φορµά συµπίεσης: Dolby Digital, MP3, Π

ολυκαναλικό MPEG2, PCM
• Ρυθµός bits MP3: 32 - 256 kbps

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μέσα αναπαραγωγής: Εικόνα CD
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνων: ∆ηµιουργία άλµπουµ, Επεξ. 

φωτογραφιών (χρώµατα, φίλτρα), Αναστροφή 
φωτογραφιών, Περιστροφή

• Προβολή slides: 3 ταχυτήτων
• Υποστήριξη thumbnail: Φορµά EXIF

Μέσα αποθήκευσης
• Μέσα εγγραφής: DVD+R, DVD+RW

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Σύστηµα τηλεόρασης: PAL, SECAM
• Είσοδος κεραίας: Τύπου F 75 ohm

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος S-Video, Είσοδος 
βίντεο

• Άλλες συνδέσεις: Αριστερή/δεξιά αναλογική 
έξοδος ήχου, Έξοδος σύνθετου σήµατος βίντεο 
(CVBS), Ψηφιακή οµοαξονική έξοδος, Είσοδ. 
κεραίας ραδιοσυχνοτ./έξοδ. TV, Έξοδος S-
Video, SCART1 (CVBS, έξοδος S-video/RGB), 
SCART2 (CVBS, είσοδος S-video/RGB)

Ευκολία
• Προστασία παιδιών: Κλείδωµα για παιδιά
• ∆ιαχείριση ψηφιακού περιεχοµένου: ∆ιαχείριση 

ψηφιακών φωτογραφιών
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη εγκατάσταση, 

Follow TV, Ταξινόµηση
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: Π

ρόγρ.ηµερήσιας/εβδοµαδιαίας επανάλ., 
Χειροκίνητος χρονοδιακόπτης, Εγγραφή "µε 
ένα άγγιγµα", ShowView, Χειρισµός εγγραφής 
VPS/PDC

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Πλήρες καλώδιο 

SCART, Οµοαξον.καλ. κεραίας 
ραδιοσυχνοτήτων, Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης, Εγχειρίδιο χρήσεως, 
Τηλεχειριστήριο, Μπαταρίες για 
τηλεχειριστήριο, Εγγύηση

Τάση
• Παροχή ρεύµατος: 220-240 V, 50 Hz
• Κατανάλωση ρεύµατος: 27 W W
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 3 

W

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 285 x 65 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 3,5 κ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

570 x 110 x 433 χιλ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 5,5 κ.
•
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ηφιακή εγγραφή βίντεο

γγραφή βίντεο 8 ωρών (+RW)
 λειτουργία εγγραφής 8 ωρών σε συγκεκριµένα 
οντέλα DVD recorder σας δίνει τη δυνατότητα να 
γγράψετε έως και οχτώ ώρες βίντεο σε ένα δίσκο 
VD+R/RW µίας όψης.

ωδικοποίηση Dolby Digital 2.0
 τεχνολογία Dolby Digital είναι µια προηγµένη 

εχνολογία κωδικοποίησης ψηφιακού ήχου που 
ρησιµοποιείται σε όλους τους δίσκους DVD-Video. Τα 
hilips DVD Recorder αποθηκεύουν τον ήχο στο ίδιο 
ορµά, ώστε να είναι πλήρως συµβατός µε κάθε DVD 
layer.

υµβατότητα δύο δρόµων
α DVD Recorder µπορούν να αναπαράγουν  δίσκους 
VD-Video,. Επίσης οι δίσκοι DVD+R και DVD+RW 
ου εγγράφονται σε αυτά να µπορούν να 
ναπαραχθούν σε υπάρχοντα DVD-Video players.

άντα συµβατές εγγραφές

θόνη εικόνων ευρετηρίου
 Οθόνη εικόνων ευρετηρίου είναι ένα µενού DVD σε 
άθε δίσκο DVD+R/RW, προσβάσιµο και από κοινά 
VD player. Προσφέρει άµεση επισκόπηση και εύκολη 
ρόσβαση για άµεση προβολή των περιεχοµένων του 
ίσκου και µετάβαση στην εγγραφή που θέλετε να 
αρακολουθήσετε.

ναπαράγει αρχεία JPEG και MP3

µοαξονική έξοδος ψηφιακού ήχου
DVDR610/00

Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος

DVD Player/Recorder
  


