
răiţi magia înregistrării
T
unui DVD!
Acum puteţi crea propriile dvs. DVD-uri, ce pot fi redate pe majoritatea DVD 

playerelor

Înregistraţi programele TV preferate pe DVD
• Înregistrarea video digitală vă oferă cea mai bună calitate a imaginii
• Până la 8 ore de înregistrare video pe discuri DVD+R/RW cu un singur strat
• Codare 2.0 Dolby Digital pentru înregistrări audio de calitate

Partajaţi înregistrările dvs. preferate
• DVD-urile dvs. vor putea fi redate pe toate DVD playerele existente.
• Întotdeauna înregistrări compatibile: cu discuri DVD+R/RW
• Ecranul de index este un meniu DVD creat pe un disc DVD

Savuraţi filmele și melodiile preferate
• Redă fișiere JPEG și MP3 de pe Disc/HDD
• Conexiunea coaxială asigură o ieșire digitală fiabilă
Philips
DVD player/recorder
DVDR610
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Imagine/Ecran
• Raport lungime/lăţime: 4:3, 16:9
• Convertor D/A: 10 biţi, 54 MHz
• Convertor A/D: 10 biţi, 54 MHz

Sunet
• Convertor D/A: 24 biţi, 96 kHz
• Convertor A/D: 24 bit, 192 kHz
• Coeficient semnal/zgomot: 105
• Distorsionare și zgomot (1kHz): 90 dB
• Diafonie (1kHz): 105 dB
• Interval dinamic (1kHz): 90 dB

Înregistrare video
• Sistem de înregistrare: PAL
• Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1
• Moduri de înregistrare: M2: 120 de minute, M2x: 

150 de minute, M3: 180 de minute, M4: 240 de 
minute, M6: 360 de minute, M8: 480 de minute

• Caracteristici înregistrare: Atașare, Inserare 
marcaj capitol, Divizare, Ștergere, Marcare 
manuală capitol, Înregistrare One Touch (OTR), 
Înregistrare nume program, Înregistrare ID post 
de radio

• Compresie audio: Dolby Digital

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

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

• Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
• Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

multi-canal, PCM
• Rate de biţi MP3: 32 - 256 kbps

Redare imagine statică
• Medii de redare: CD cu imagini
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Creare 

albume, Editare fotografii (culori, filtre), Imagine 
în oglindă, Rotire

• Prezentare: 3 viteze
• Suport pt. imagini de tip miniatură: Format EXIF

Medii de stocare
• Mediu de înregistrare: DVD+R, DVD+RW

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Intrare antenă: 75 Ohm, tip F

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

Intrare S-video, Video in
• Alte conexiuni: Ieșire audio analogic S/D, Ieș. 

video Composite (CVBS), Ieșire coaxială digitală, 
Antenă RF in / TV out, S-Video out, 
SCART1(CVBS,S-video/RGBout), 
SCART2(CVBS,S-video/RGB in)

Confort
• Protecţie copii: Blocare pentru copii
• Digital Content Management: Manager foto 

digital
• Ușor de instalat: Instalare automată, Follow TV, 

Sortare
• Caracteristici programare/timer: Repetare prog. 

zilnic/săpt., Timer manual, Înreg. One Touch 
(OTR), ShowView, Control înreg. VPS/PDC

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu Full SCART, Cablu 

coaxial antenă radio, Ghid de iniţiere rapidă, 
Manual de utilizare, Telecomandă, Baterii pentru 
telecomandă, Certificat de garanţie

Alimentare
• Alimentare: 220-240 V, 50Hz
• Consum: 27 W W
• Consum în stare de repaus: < 3 W

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 285 x 65 mm
• Greutate set: 3,5 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

570 x 110 x 433 mm
• Greutate cu ambalaj inclus: 5,5 kg
•
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nregistrare video digitală

 ore de înregistrare video (+RW)
odul de înregistrare de 8 ore disponibil pe anumite 
odele de DVD recordere vă permite să înregistraţi 
ână la opt ore pe discuri DVD+R/RW cu un singur 
trat.

odare Dolby Digital 2.0
olby Digital este o tehnologie avansată de codare 
udio digitală, utilizată pe toate discurile DVD-Video. 
VD recorderele Philips stochează fișierele audio în 
celași format, fiind perfect compatibile cu orice alt 
VD player. Calitatea o depășește pe cea a 

ideorecorderelor analogice.

ompatibilitate bidirecţională
VD recorderele pot reda discuri DVD-Video obișnuite, 
ar este la fel de important ca discurile DVD+R și 
VD+RW înregistrate pe acestea să fie redate de 
layerele DVD-Video existente.

ntotdeauna înregistrări compatibile

cran de index
cranul de index este un meniu DVD creat pe fiecare 
isc DVD+R/RW, accesibil și pe DVD playerele 
bișnuite. Vă oferă o privire de ansamblu și acces ușor 
entru a vedea imediat conţinutul discului și a naviga la 

nregistrarea dorită.

edă fișiere JPEG și MP3

eșire audio digitală coaxială
DVDR610/02

Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs

DVD player/recorder
  


