
apasztalja meg a DVD-írás
T
varázsát!
Az i.LINK eljárásnak köszönhetően most végleg tökéletes digitális formában őrizheti 

meg kedvenc videokamera-felvételeit az utókor számára.

Őrizze meg kedves emlékeit DVD-n
• Az i.LINK kiváló digitális kamkorder másolatokat tesz lehetővé

TV programok rögzítése DVD-n
• 8 órás felvétel készítése egyoldalas DVD+R/RW lemezre
• RGB bemenet a beltéri egységről történő legjobb analóg-digitális felvételért
• 2.0 Dolby Digital kódolás jó minőségű hangfelvételhez

Ossza meg másokkal kedvenc felvételeit
• A DVD-k lejátszása a meglévő DVD-lejátszókon és meghajtókon
• Mindig kompatibilis felvételek: DVD+R/RW lemezekkel
• Indexkép felvételmenü a DVD menüben más lejátszók számára

Élvezze kedvenc filmjeit és zenéit
• JPEG és MP3 fájlokat játszik le lemezről/HDD-ről
• Koaxiális kapcsolat biztosít megbízható minőségű digitális kimenő jelet
Philips
DVD-lejátszó/-felvevő 
i.LINK vezérléssel
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Kép/Kijelző
• Képméretarány: 04:03, 16:9
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz
• A/D átalakító: 10 bit, 54 MHz

Hang
• D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
• A/D átalakító: 24 bit, 192 kHz
• Jel-zaj arány: 105
• Torzítás és zaj (1 kHz): 90 dB
• Keresztbeszélgetés (1 kHz): 105 dB
• Dinamikus tartomány (1 kHz): 90 dB

Video lejátszás
• Adathordozók lejátszása: CD-R/CD-RW, DVD, 

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

• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2
• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Videofelvétel
• Rögzítési rendszer: PAL
• Tömörítési formátumok: MPEG2
• Rögzítési fejlesztések: Hozzététel, Fejezetjelző 

beszúrása, Megosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés, 
Egyérintős felvétel (OTR), Állomásazonosító 
felvétel

• Felvételi módok: M1: 60 perc, M2: 120 perc, 
M2x: 150 perc, M3: 180 perc, M4: 240 perc, M6: 
360 perc, M8: 480 perc

• Hangtömörítés: Dolby Digital

Hanglejátszás
• Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 többcsatornás, PCM
• MP3 bitátviteli sebességek: 32 - 256 kbps

Állókép lejátszás
• Adathordozók lejátszása: Képi CD
• Képtömörítési formátum: JPEG
• Kép javítása: Albumok létrehozása, 

Fotószerkesztés (színek, szűrők), Gyors fotó, 
Forgatás

• Diavetítés: 3 sebesség
• Vázlat támogatás: EXIF formátum

Média tárolás
• Adatrögzítő média: DVD+R, DVD+RW

Tuner/Vétel/Adás
• Antenna bemenet: 75 ohmos F-típus
• TV rendszer: PAL, SECAM

Csatlakoztathatóság
• Elülső / oldalsó csatlakozók: i.LINK DV be 

(IEEE1394, 4 tűs), S-Video bemenet, Video be, 
audió B/J bemenet

• Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobb 
audiobemenet, Kompozit video kimenet (CVBS), 
Digitális koaxiális kimenet, RF antenna be / TV ki, 
S-Video kimenet, SCART1 (CVBS, S-video/RGB 
ki), SCART2 (CVBS, S-video/RGB be)

Kényelem
• Programozási/időzítési bővítések: Naponta/

Hetente ismétlődő műsor, Manuális időzítő, 
Felvétel egy gombnyomással, ShowView funkció, 
VPS/PDC felvételvezérlés

• Gyermekvédelem: Gyermekzár
• Könnyen telepíthető: Automatikus telepítés, 

Follow TV, Rendezés

Áram
• Áramellátás: 50 Hz, 220-240 V
• Áramfogyasztás: 27 W
• Készenléti áramfelvétel: < 3 W

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Koaxiális RF antennakábel, Teljes SCART 
kábel, Garanciafüzet, Gyors áttekintő útmutató, 
Felhasználói kézikönyv, Távvezérlés, Elemek a 
távirányítóhoz

Méretek
• Egység méretei (Sz x Ma x Mé): 

435 x 285 x 65 mm
• Készülék tömege: 3,5 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

570 x 110 x 433 mm
• Súly csomagolással együtt: 5,5 kg
•
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.LINK
z iEEE 1394-ként és FireWire-ként is ismert i.LINK a 
igitális videokészülékek csatlakoztatásának 
ilágszabványa, amelyet digitális otthoni 
ideoberendezéseken, így például DV és D8 
amkordereken, továbbá PC-ken is használnak. Az 
sszes audio- és videojelet egyetlen kábelen továbbítja. 
z i.LINK digitális videobemenettel az otthon készült 
ideofelvételeket az eredeti digitális képminőséggel 
udja másolni.

 órás videofelvétel (+RW)
z egyes DVD-felvevő modelleken elérhető 8 órás 
elvételi üzemmód révén egyetlen egyoldalas DVD+R/
W lemezre 8 órányi videoanyag vehető fel.

GB bemenet
z RGB komponensű videobemenet az analóg 
ideobemenet legjobb minőségű, belső csatlakozású 
zabványa – élesebb, mint az S-video és a kompozit 
ideobemenet. A Philips DVD-felvevők közvetlen tudnak 
GB forrásokról, így műholdvevőkről felvételt készíteni.

.0 Dolby Digital kódolás
 Dolby Digital minden DVD-Video lemezhez 
asználható fejlett digitális hangkódolási technológia. A 
hilips DVD-felvevők ugyanilyen formátumban tárolják 
 hanganyagot, ezért ez maximálisan kompatibilis 
ármilyen DVD-lejátszóval. A minőség felülmúlja az 
nalóg videofelvevők minőségét.

étirányú kompatibilitás
 DVD-felvevők le tudják játszani a szokványos DVD-
ideo lemezeket, de ugyanolyan fontos, hogy a rajtuk 
elvett DVD+R és DVD+RW lemezeket is le lehessen 
átszani a meglévő DVD-lejátszókon.

indig kompatibilis felvételek

ndexképek megjelenítése
z Indexképek megjelenítése minden DVD+R/+RW 

emezen megtalálható DVD menü, amely a normál 
VD-lejátszókon is rendelkezésre áll. Azonnali 
ttekintést és könnyű hozzáférést biztosít, így 
özvetlenül meg lehet tekinteni a lemez tartalmát, el 
ehet jutni a megnézni kívánt felvételig, és el lehet 
ndítani a lejátszást – vagy rá lehet venni valamit.

PEG és MP3 fájlokat játszik le

oaxiális digitális hangkimenet
itöltendő
DVDR615/00
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