
yzkoušejte kouzlo
V
nahrávání na DVD!
Nyní si může díky propojení i.LINK zkopírovat oblíbené kazety z videokamery do 

trvalého formátu, v dokonalé digitální kvalitě obrazu a zvuku.

Uchovejte si oblíbené vzpomínky na disku DVD
• Digitální vstup i.LINK pro dokonalé kopie z digitální videokamery

Nahrajte si oblíbené televizní pořady na DVD
• Nahrajte až 8hodinový záznam na jednu vrstvu disku DVD+R/RW
• Vstup RGB pro záznam z analogového signálu na digitální z datového terminálu
• Kódování 2.0 Dolby Digital pro kvalitní zvukové nahrávky

Sdílejte své oblíbené nahrávky
• Přehrávání disků DVD v DVD přehrávačích a jednotkách
• Vždy kompatibilní nahrávky: s disky DVD+R/RW
• Obrazový seznam nahrávek je nabídka disku DVD vytvořená na disku DVD

Vychutnejte si oblíbené filmy a hudbu
• Přehrává soubory JPEG a MP3 z disku/pevného disku
• Připojení koaxiálním kabelem zajišťuje spolehlivý digitální výstup
Philips
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Obraz/displej
• Poměr stran: 4:3, 16:9
• Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz
• Analogově/digitální převodník: 10 bit, 54 MHz

Zvuk
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 96 kHz
• Analogově/digitální převodník: 24 bit, 192 kHz
• Odstup signál/šum: 105
• Zkreslení a šum (1kHz): 90 dB
• Přeslech (1kHz): 105 dB
• Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB

Přehrávání videa
• Média pro přehrávání: CD-R/CD-RW, DVD, 

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

• Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2
• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Nahrávání videa
• Systém nahrávání: PAL
• Kompresní formáty: MPEG2
• Vylepšení nahrávání: Funkce Append, Vložení 

označení kapitoly, Funkce Divide, Smazat, Ruční 
označení kapitol, Nahrávání jedním tlačítkem 
(OTR), Nahrávání podle ID stanice

• Režimy nahrávání: M1: 60 minut, M2: 120 minut, 
M2x: 150 minut, M3: 180 minut, M4: 240 minut, 
M6: 360 minut, M8: 480 minut

• Komprese audio: Systém Dolby Digital

Přehrávání zvuku
• Média pro přehrávání: MP3-CD, CD, CD-R, CD-

RW
• Kompresní formát: Systém Dolby Digital, MP3, 

Vícekanálový systém MPEG2, PCM
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 256 kb/s

Zobrazení fotografií
• Média pro přehrávání: Obrazové disky CD
• Kompresní formát obrázků: JPEG
• Vylepšení obrazu: Tvorba alb, Úpravy fotografií 

(barvy, filtry), Prohlížet fotografie, Rotace
• Prezentace: 3 rychlosti
• Podpora skic: Formát EXIF

Úložná média
• Média pro nahrávání: DVD+R, DVD+RW

Tuner/příjem/vysílání
• Vstup antény: 75 Ohmů typ F
• Systém TV příjmu: PAL, SECAM

Možnosti připojení
• Čelní a boční přípojky: Vstup i.LINK DV 

(IEEE1394), Vstup S-video, Vstup video, Vstup 
audio L/P

• Další připojení: Vstup analog. audia levý/pravý, 
Výstup kompozitního videa (CVBS), Digitální 
výstup pro koaxiální kabel, Vstup antény RF / 
výstup TV, Výstup S-Video, SCART1 (CVBS, 
výstup S-video/RGB), SCART2 (CVBS, S-video/
RGB in)

Pohodlí
• Vylepšené programování/časovač: Program s 

opakováním (den/týden), Ruční časovač, 
Nahrávání jedním tlačítkem, ShowView, 
Ovládání nahrávání VPS/PDC

• Dětská pojistka: Dětská pojistka
• Snadná instalace: Automatická instalace, Funkce 

Follow TV, Řazení

Napájení
• Napájení: 50 Hz, 220-240 V
• Spotřeba elektrické energie: 27 W
• Příkon v pohotovostním režimu: < 3 W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Koaxiální 

kabel antény pro rádio, Kabel SCART, Záruční 
brožurka, Stručný návod, Uživatelský manuál, 
Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač

Rozměry
• Rozměry sady (Š x V x H): 435 x 285 x 65 mm
• Hmotnost přístroje: 3,5 kg
• Rozměry balení (Š x V x H): 

570 x 110 x 433 mm
• Hmotnost včetně balení: 5,5 kg
•
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igitální vstup i.LINK
ozhraní i.LINK (označované také IEEE 1394 nebo 
ireWire) je celosvětový standard připojení domácích 
igitálních videozařízení a používá se například u 
igitálních videokamer DV, D8 a také u počítačů. 
ajišťuje pohodlný přenos veškerých audio a 
ideosignálů prostřednictvím jediného kabelu. Pomocí 
stupu digitálního videa i.LINK můžete kopírovat 
omácí videonahrávky se zachováním původní digitální 
brazové kvality.

hodinový videozáznam (+RW)
ežim 8hodinového záznamu, který je k dispozici u 
ěkterých modelů DVD rekordérů, umožňuje nahrávat 
ž osm hodin videozáznamu na jednu vrstvu disku 
VD+R/RW.

stup RGB
stup komponentního videa RGB představuje 
tandardní propojení analogových videosignálů 
možňující dosažení nejvyšší kvality, s vyšší ostrostí než 
tandard S-video a kompozitní video. DVD rekordéry 
hilips umožňují nahrávat přímo ze zdrojů disponujících 
ignálem RGB, jako jsou satelitní přijímače.

ódování 2.0 Dolby Digital
olby Digital představuje dokonalou technologii 
ódování zvuku používanou u všech disků DVD-Video. 
VD rekordéry Philips ukládají zvuk ve stejném 

ormátu, který je tak plně kompatibilní s libovolným 
VD přehrávačem. Kvalita je vyšší než u analogového 

ideorekordéru.

niverzální kompatibilita
VD rekordéry umožňují přehrávání běžných disků 
VD-Video, neméně důležité však je, že disky nahrané 

ejich prostřednictvím ve standardu DVD+R a 
VD+RW lze přehrávat na stávajících přehrávačích pro 

tandard DVD-Video.

ždy kompatibilní nahrávky

brazový seznam nahrávek
brazový seznam nahrávek je nabídka disku DVD 

ytvořená na každém disku DVD+R/RW, která je 
dispozici také na běžných DVD přehrávačích. 

oskytuje okamžitý přehled a přímý přístup, takže 
hned vidíte obsah disku a můžete přejít k nahrávce, 
terou chcete sledovat.

řehrává soubory JPEG a MP3

oaxiální digitální audio výstup
DVDR615/02

Technické údaje Zvýraznění výrobku
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