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ativ DVD-recorder med inbyggd hårddisk – enkel att använda och med en 

bildkvalitet.

 upp och in vad du vill
 dubbla medier kan du spela in DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-R/RW
ar upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
ar upp MP3, JPEG

 in- och uppspelning
e Plus+ elektronisk TV-guide på skärmen
nt Replay – återupplev en direktsänd TV-händelse med en knapptryckning
e Live TV med en knapptryckning pausar handlingen omedelbart
time – titta på inledningen samtidigt som du spelar in slutet

 in, överför eller arkivera enkelt
tal i.LINK-ingång för perfekta digitala kopior av egna videofilmer
a in mer är 250 timmar TV på en 160 GB hårddisk
tal TV-mottagare (DVB-T) för direktinspelning

ägsen ljud- och videokvalitet
inspelning med 5.1-kanalsljud av TV-program från digitaldekoder
 

Philips
Hårddisk-/DVD-recorder

160 GB

DVDR7250H



 

Bild/visning
• A/D-omvandlare: 11 bit, 27 MHz
• D/A-omvandlare: 9 bit, 27 MHz
• Bildförbättring: Progressive Scan

Ljud
• A/D-omvandlare: 24 bit, 192 kHz
• D/A-omvandlare: 24 bit, 96 kHz

Videoinspelning
• Inspelningslägen: HQ (High Quality), SP (Standard 

Play), SPP (Standard Play Plus), LP (Long Play), EP 
(Extended Play), SLP (Super Long Play), SEP 
(Super Extended Play)

• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2
• Inspelningssystem: PAL
• Ljudkomprimering: Dolby Digital

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2
• Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD+R DL, 

DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, Video 
CD/SVCD

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, 

Flerkanals-MPEG2, PCM
• Uppspelningsmedia: Ljud-CD, CD-R/RW

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Skapa album, Redigera foton 

(färger, filter), Rotera bilder, Rotera, Bildspel

Lagring
• Hårddiskkapacitet: 160 GB
• Bandinspelningsförbättringar för HDD: FlexTime, 

Omedelbar överhoppning, Instant Replay, Paus i 
TV-sändning, Timeshift-buffert

• Kopiering HDD till DVD: hög hastighet 
(direktkopiering)

Mottagare/mottagning/överföring
• DVB: Markbunden
• TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/

K, Secam L/L'

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: i.LINK DV-

in (IEEE1394, 4-stifts), S-videoingång, CVBS-
ingång, Audio L+R-ingång

• Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/
höger, Komponentvideoutgång, 
Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxial 
ingång, Digital koaxialutgång, Digital optisk utgång, 
DVB-ingång, DVB-utgång, G-LINK, Ingång för RF-
antenn/TV-utgång, 2x SCART

Praktiskt
• Elektronisk programguide: GUIDE Plus+
• Skivbibliotek: Upp till 9000 titlar, Upp till 999 

skivor
• Programmerbara händelser: 25
• Programmering/timerförbättringar: Automatisk 

satellitinspelning, repetera program varje vecka, 
Manuell timer, inspelning med en knapptryckning, 
ShowView, VPS/PDC inspelningskontroll

Tillbehör
• Tillbehör: 2 AA-batterier, Komplett SCART-

kabel, IR-blaster, Nätkabel, Fjärrkontroll, 
koaxialkabel för antenn, Bruksanvisning, 
Snabbstartguide

• Fjärrkontroll 12NC: 2422 549 00923

Storlek
• Förpackningens mått (B x H x D): 

549 x 160 x 443 mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 

435 x 76 x 335 mm
• Vikt: 5,13 kg
• Vikt inkl. förpackning: 8,1 kg

Ström
• Strömförbrukning: <38 W
• Strömtillförsel: 220–240 V, 50 Hz
• Strömförbrukning i standby-läge: 0,3
•

Hårddisk-/DVD-recorder
160 GB  

Specifikationer

Publiceringsdatum 2007-
12-07

Version: 6.0

12 NC: 8622 810 12941
EAN: 87 10895 97388 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående 
meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips 
Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com
DVDR

Produkt

Dubbla m
Med Philips
medier", all
R/RW- och 
skivtyp du v
skapa kom
alla DVD-sp

Guide Plu
GUIDE Plus
guide som v
som komm
som gör att
programme

Pause Liv
Med Pause
recordern ä
automatisk
kan göra en
det, när som
uppehåll i d
en knapptr

Instant R
Med Instan
händelser s
ännu en gå
Hårddiskins
scener sam
fortsätter.

FlexTime
Tack vare d
FlexTime tit
in.

Digital TV
Med den in
spela in ma
konverteras
bildkvalitete

Digital i.L
i-LINK, även
digital överf
enda kabel
digital i.LIN
och behålla

Ljudinspe
Ljudinspeln
samtidigt m
digitala mu
på en DVD
med flerkan
valfri DVD-
7250H

fördelar

edier
 DVD-recor
tså göra ins
DVD+R DL
ill och Philip
patibla insp
elare.

s+ TV-gu
+ är en ele
isas på skä

er att visas u
 du med en
ra din DVD

e TV me
 Live TV får
r påslagen 
t spela in pr
 paus, spela
 helst. Om
et "direktsä
yckning och

eplay
t Replay ka
om scener 
ng genom a
pelning gör
tidigt som in

en extremt
ta på ett p

-mottag
byggda DVB
rksänd digi
 inte till en 
n kan behå

INK-ingå
 kallad IEE
öring av all
 utan förlus
K-ingång ka
 den urspru

lning me
ing med dig
ed videon –
sikkällor som
-skiva. Insp
aligt ljud i d

spelare.
der kan du spela in på "dubbla 
pelningar på DVD+R/RW-, DVD-
-skivor. Nu kan du köpa vilken 
s DVD-recorder kommer alltid att 
elningar som kan spelas upp på 

ide på skärmen
ktronisk programguide – en TV-
rmen där du ser vilka program 
nder de kommande dagarna och 
 knapptryckning kan 
-inspelare.

d en knapptryckning
 du fullständig kontroll. När 
börjar ett stort inbyggt minne 
ogrammet du tittar på så att du 
 upp programmet igen eller spara 
 du vill ta en paus kan du göra ett 
nda" TV-programmet med bara 
 fortsätta titta när det passar dig.

n du njuta av spännande TV-
ur en film eller en fotbollsmatch 
tt trycka på en knapp. 
 det möjligt att spela tillbaka alla 
spelningen av TV-programmet 

 snabba hårddisken kan du med 
rogram samtidigt som det spelas 

are (DVB-T)
-T-mottagare kan du titta på och 

tal-TV. Den digitala videosignalen 
analog vilket medför att den höga 
llas.

ng
E 1394 och FireWire, innebär 
a ljud- och videosignaler via en 
t av bild- och ljudkvalitet. Med en 
n du kopiera dina hemvideofilmer 
ngliga digitala bildkvaliteten.

d 5.1-kanalsljud
italt 5.1-kanalsljud gör att du – 
 kan spela in originalljudet från 
 satellitmottagare och spara det 

elningarna kan sedan spelas upp 
in Philips-recorder eller i stereo på 
/58

http://www.philips.com

