
сетете магията на DVD 
У
записа!
Сега можете да правите собствени DVD дискове, които могат да се 

възпроизвеждат на повечето DVD плейъри

Запишете любимите си телевизионни програми на DVD
• Цифров видеозапис за максимално качество на картината
• Запишете до 8 часа на еднослоен диск DVD+R/RW
• 2.0 Dolby Digital кодиране за качествен аудио запис

Споделете любимите си записи
• Ваши DVD дискове могат да се ползват в други DVD плеъри и устройства
• Винаги съвместими записи: с дискове DVD+R/+RW
• Екранът с индексни изображения е DVD меню, създадено на DVD диск

Насладете се на любимите си филми и музика
• Възпроизвежда JPEG и MP3 файлове от диск/твърд диск
• Коаксиалната връзка гарантира надежден цифров изход
Philips
DVD плейър/рекордер
DVDR610
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пецификациите могат да се променят без 
редупреждение.
ърговските марки са собственост на Koninklijke 
hilips Electronics N.V. или на съответните си 
ритежатели.
 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
сички права запазени.
ww.philips.com
Картина/дисплей
• Формат: 4:3, 16:9
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 

MHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 

MHz

Звук
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Съотношение сигнал/шум: 105
• Изкривявания и шумове (1 kHz): 90 dB
• Crosstalk (1kHz): 105 dB
• Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB

Видеозапис
• Записваща система: PAL
• Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1
• Режими на запис: M2: 120 минути, M2x: 150 

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

• Подобрения за запис: Добавяне, Вмъкване на 
маркер за епизод, Разделяне, Изтриване, Р
ъчно маркиране на епизоди, Запис с едно 
докосване (OTR), Запис на името на 
програмата, Запис на идентификатора на 
станцията

• Аудиокомпресия: Dolby Digital

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-

RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW 
(видеорежим), DVD-R, DVD-видео, MP3-CD, 
Video CD/SVCD

• Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1
• Система за възпр. на видеодискове: NTSC, 

PAL

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 Multichannel, PCM
• MP3 скорости на обмен: 32 - 256 kbps

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: Picture CD
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Създаване на 

албуми, Редакция на снимки (цветове, 
филтри), Обръщане на снимки, Завъртане

• Слайдшоу: 3 скорости
• Поддържане на миниатюри: Формат EXIF

Носители за съхранение на данни
• Носители за запис: DVD+R, DVD+RW

Тунер/приемане/предаване
• Телевизионна система: PAL, SECAM
• Антенен вход: 75 ома, тип F

Възможности за свързване
• Предни/странични конектори: Аудио вход Л/

Д, Вход S-video, Вход видео
• Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/

десен, Изход компонентно видео (CVBS), 
Коаксиален цифров изход, Вход за RF антена/
телевизионен изход, Изход S-video, SCART1 
(CVBS, S-video/RGB изход), SCART2 (CVBS, S-
video/RGB вход)

Удобство
• Защита от деца: Заключване за деца
• Цифрово управление на съдържанието: 

Управление на цифрови фотографии
• Лесно инсталиране: Автоматично 

инсталиране, Follow TV, Сортиране
• Подобрения за програмирането/таймера: 

Повторение програми по дни/седм., Ръчен 
таймер, Запис с едно докосване, ShowView, 
VPS/PDC управление на записа

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Кабел пълен 

SCART, Коаксиален кабел за ВЧ антена, Р
ъководство за бързо инсталиране, Р
ъководство за потребителя, Дистанционно 
управление, Батерии за дистанционното, 
Гаранционна брошура

Мощност
• Електрозахранване: 220-240 V, 50 Hz
• Потребявана мощност: 27 W W
• Консумация в режим на готовност: < 3 W

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

435 x 285 x 65 mm
• Тегло на апарата: 3,5 kg
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

570 x 110 x 433 mm
• Тегло вкл. опаковката: 5,5 kg
•
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ифров видеозапис

 часа видео запис (+RW)
ежимът за 8-часов запис, предлаган при 
онкретни модели DVD рекордери, ви позволява да 
аписвате до осем часа видео на еднослоен 
VD+R/RW диск.

.0 Dolby Digital кодиране
olby Digital е авангардна технология за кодиране 
а цифрово аудио, която се използва при всички 
VD-Video дискове. DVD рекордерите на Philips 
аписват аудио в същия формат, така че да е 
апълно съвместимо с всеки DVD плейър. 
ачеството надминава това на аналоговите 
идео рекордери.

война съвместимост
VD рекордерите могат да възпроизвеждат 
бикновени DVD-Video дискове, но не по-маловажно 
 DVD+R и DVD+RW дискове, записани на тях, да 
огат да се възпроизвеждат на съществуващи 
VD-Video плеъри.

арантирано съвместим запис

кран за индексна картина
кранът с индексни изображения е DVD меню, 
ъздадено на всеки DVD+R/RW диск, което е 
остъпно и на обикновени DVD плейъри. То ви дава 
ъзможност за незабавен преглед и лесен достъп, 
а да можете да видите направо какво има на 
иска и да се придвижите до желания от вас 
апис.

ъзпроизвежда JPEG и MP3 файлове

оаксиален цифров аудио изход.
DVDR610/02

Технически спецификации Акценти на продукта

DVD плейър/рекордер
  


