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ewaar uw videobanden
B
uw leven lang op DVD
Nu is er de alles-in-een speler waarop u zowel DVD's als videobanden kunt opnemen 

én afspelen! Dankzij i.LINK kunt u nu uw favoriete camcordertapes met een perfecte 

digitale beeld- en geluidskwaliteit naar DVD kopiëren.

Neem uw favoriete TV-programma's op DVD op
• Digitale video-opnamen bieden optimale beeldkwaliteit
• ShowView voor het snel en eenvoudig programmeren van uw recorder
• VPS/PDC neemt TV-programma's exact van begin tot eind op
• Zes uur opnemen op een enkelzijdige DVD+R/RW of DVD-R/RW

Bewaar uw favoriete momenten op DVD
• i.LINK digitale invoer voor perfecte camcorderkopieën
• Smart chaptering voegt hoofdstukmarkeringen toe via iLink

Deel uw favoriete opnamen
• U kunt uw DVD's afspelen op andere DVD-spelers en DVD-drives
• Altijd compatibele opnamen: met DVD+R/RW's

Geniet van uw favoriete films en muziek
• Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
• Speelt JPEG- en MP3-bestanden af van disc/HDD
• De coaxiale aansluiting garandeert een betrouwbare digitale uitgang
Philips
DVD-recorder/
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Beeld/Display
• D/A-converter: 10 bit, 27 MHz

Geluid
• D/A-converter: 192 kHz/24-bits
• Signaal/ruis-verhouding: 105
• Dynamisch bereik (1 kHz): 90 dB
• Crosstalk (1kHz): 105 dB
• Vervorming en ruis (1 kHz): 90 dB
• Geluidsverbetering: 3D-virtuele Surround 

Sound

Video opname
• Opnamemodi: M1: 60 minuten, M2: 120 

minuten, M4: 240 minuten, M6: 360 minuten
• Maximale opnametijd op DVD: 6 u
• Opname systeem: PAL
• Opnameverbeteringen: Hoofdstukmarkering 

invoegen, Verdelen, Wissen, Handmatige 
hoofdstukmarkering, OTR, Opnemen van de 
programmanaam, Safe Record, Selecteerbare 
indexafbeeldingen, Direct opnemen, Toevoegen

• Compressieformaten: MPEG2
• Bandsnelheden: SP, LP
• Audiocompressie: Dolby Digital, PCM

Video afspelen
• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
• Media afspelen: DVD-R, DVD-RW 

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

• Compressieformaten: MPEG2, MPEG1
• DVD-regio: 2
• Videoverbetering: Progressive Scan
• Afspeelmodi disc: Shuffle, Frame per frame 

vooruitspoelen, PBC, Afspelen hervatten vanaf 
de stop, Slowmotion, Titelherhaling, A-B Repeat, 
Snel achteruitspoelen, Snel vooruitspoelen, 
Discmenu, Hoofdstuk herhalen, Pauze, Vooruit/
achteruit zoeken, Zoom

• Afspeelverbetering: Automatische spoorvolging
• Opladertype: Lade
• Afspeelsysteem voor videobanden: PAL
• Aantal videokoppen: 4
• Videokopreiniger: Automatisch

Audio afspelen
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Compressieformaat: Meerkanaals MPEG2, PCM, 

Dolby Digital, DTS, MP3
• Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, 

Jolliet
• Ondersteuning van ID3-tag: Titel van nummer 

en artiestnaam
• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps

Stilstaande beelden weergeven
• Compressieformaat foto: JPEG
• Beeldverbetering: Roteren
• Diapresentatie
• Ondersteuning miniatuurafbeeldingen
• Media afspelen: Foto-CD, DVD+R/+RW

Opslagmedia
• Discformaat: 80.120 mm mm
• Media opnemen: DVD+R, DVD+RW, VHS

Tuner/ontvangst/transmissie
• Televisiesysteem: SECAM D/K, PAL B/G, PAL I
• Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)

Connectivity
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: iLink DV in 

(IEEE1394, 4-pins), S-video in, Video in, Audio L/
R in

• Andere aansluitingen: Analoge audio links/rechts 
uit, Digitale coaxiale uitgang, RF-antenne in/TV 
uit, S-Video uit, Component Video uit 
Progressive

• Extern 1 SCART: RGB uit, CVBS in/uit, Audio in/
uit

• Extern 2 SCART: Audio in/uit, Decoder, CVBS 
in/uit

• Connectiviteitsverbeteringen: iLink DV 
camcorder-bediening

Convenience
• Taalversies in beelschermmenu: Engels, Duits, 

Italiaans, Portugees, Spaans, Grieks
• Displaytype: FTD
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch 

installeren, Follow TV
• Programmeren/timerverbeteringen: 

Automatische satellietopname, Dagelijkse/
wekelijkse herhaling, Handmatige timer, 
Opnemen met één druk op de knop, ShowView, 
VPS/PDC-opname

• Programmeerperiode: 1 maand
• Programmeerbare events: 8
• Klok: Smart Clock
• Digitaal inhoudsbeheer: Digital Photo Manager
• Kinderbeveiliging: Kinderslot, Oudercontrole
• Voorkeurzenders: 99
• Type afstandsbediening: 3139 238 09221
• Afstandsbediening: RC1145125/01

Voeding
• Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50/60 Hz
• Energieverbruik: 35 W
• Stroomverbruik in stand-by stand: 3,5 W

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Coaxiale RF-

antennekabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Gebruikershandleiding, Volledige SCART-kabel, 
Audiokabel

• Garantieboekje: Algemene versie
• Batterijen: 2 x AA

Afmetingen
• Afmetingen van product (B x H x D): 

430 x 78,5 x 354 mm
• Gewicht van het product: 5,8 kg
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

519 x 185 x 488 mm
• Verpakkingstype: D-box

•
•
•

Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
Kleur van de behuizing: Silver Frost (11027)
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.LINK digitale invoer
.Link, ook wel bekend als IEEE 1394 en FireWire, is 
ereldwijd de norm voor het verbinden van digitale 
ideoapparatuur. Het wordt gebruikt met digitale 
huisvideoapparatuur zoals DV- en D8-camcorders en 
oor PC's. Het voordeel van i.Link is dat alle audio- en 
ideosignalen via één kabel gaan. Met i.Link Digital 
ideo-invoer kunt u uw homevideo's kopiëren met 
ehoud van hun originele digitale beeldkwaliteit.

igitale video-opnamen

rogressive Scan
rogressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van 
et beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper 
eeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst 
aar het scherm te sturen en daarna het veld met de 
ven lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo 
ordt er direct een volledig beeld geschreven met de 
aximale resolutie. Op zulke snelheden neemt uw oog 

en scherper beeld waar zonder lijnstructuur.

ltijd uitwisselbare opnamen

howView
et het ShowView-systeem hoeft u voor het 

rogrammeren van de videorecorder alleen maar de 
howView-code op te geven. De ShowView-code is een 
ummer van maximaal negen cijfers (maar meestal 
inder) dat in de meeste TV-gidsen naast de 
rogramma's is weergegeven.

PS/PDC
et 'VPS' (Video Programming System) en 'PDC' 

Program Delivery Control) regelt het TV-station het 
egin en de duur van de geprogrammeerde opname. 
it houdt in dat het opnameapparaat zichzelf op het 

uiste moment aan- en uitzet, zelfs wanneer een 
oorgeprogrammeerd TV-programma eerder begint of 
ater eindigt.

mart chaptering
mart chaptering herkent afgebroken scènes 
veranderingen in datum en tijd) in het DV-origineel en 

zorgt ervoor dat de hoofdstukken in de DVD-kopie 
precies op volgorde staan.

Coaxiale digitale audio uitgang
volgt later

Speelt JPEG- en MP3-bestanden af

Zes uur video opnemen
Met DVD-recorders waarop de modus voor zes uur 
opnemen beschikbaar is, kunt u tot zes uur video 
opnemen op een enkelzijdige DVD+R/RW of DVD-R/
RW.

Wederzijds compatibel
DVD-recorders kunnen reguliere DVD-videodiscs 
afspelen. Bovendien kunnen DVD+R's en DVD+RW4's 
die worden opgenomen met DVD-recorders, worden 
afgespeeld op bestaande DVD-videospelers.
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