
υσκευή εγγραφής DVD µε Σκληρό δίσκο
Σ
Κάντε εγγραφή σε σκληρό δίσκο και διατηρήστε την για πάντα
Γράψτε ό,τι θέλετε χωρίς να ανησυχήσετε ποτέ ξανά για το πού θα το αποθηκεύσετε. 
Αποθηκεύστε περιεχόµενα της προτίµησής σας σε DVD µε ψηφιακή ποιότητα 

διαρκείας

Η τέλεια λύση εγγραφής
• Εγγράψτε πάνω από 250 ώρες τηλεοπτικών προγραµµάτων σε σκληρό δίσκο 160 GB
• Αρχειοθέτηση υψηλής ταχύτητας από HDD σε DVD σε ταχύτητα έως και 20x
• Με το Pause Live TV µπορείτε να κάνετε διάλειµµα χωρίς να χάσετε τίποτα
• Instant Replay για να ξαναζείτε κάθε ζωντανή τηλεοπτική στιγµή µε ένα άγγιγµα
• FlexTime για να παρακολουθείτε την αρχή ενώ εγγράφετε το τέλος

Η εγγραφή από TV έγινε απλή!
• Ηλεκτρονικός οδηγός GUIDE Plus+ επί της οθόνης
• Επιλογή αγαπηµένου προγράµµατος για την αυτόµατη εγγραφή κάθε επεισοδίου
• Στοιχείο υπέρυθρου ελέγχου για εγγραφή από set-top box

Φυλάξτε τις αναµνήσεις σας σε DVD

• Η Έξυπνη σηµείωση προσθέτει επισήµανση κεφαλαίων βάσει σκηνών µέσω  i.LINK
• Ψηφιακή είσοδος i.LINK για τέλεια ψηφιακά αντίγραφα από βιντεοκάµερα

Μοιραστείτε τις αγαπηµένες σας εγγραφές
• Τα DVD σας θα αναπαράγονται σε υπάρχοντα DVD player και µονάδες DVD
Philips
DVD Recorder/Hard Disc 
µε FlexTime και ψηφιακή 
είσοδο i.LINK
DVDR725H
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Μέσα αποθήκευσης
• Βελτιώσεις εγγραφής HDD: Άµεση επανάληψη, 

Χώρος προσωρινής αποθήκευσης ώρας, Γραµµή 
χρονικής κατάστασης, Άµεση µεταπήδηση

• Αντιγραφή HDD σε DVD: υψηλής ταχύτητας 
(άµεση αντιγραφή)

• ∆υνατότητα εγγραφής βίντεο HDD: 250 ώρ.
• Μέσα εγγραφής: DVD+R, DVD+RW
• Ταχύτητα εγγραφής: έως 20x σε DVD+R/+RW
• Τεχνολογία Extra Hard Disk: Pause Live TV, 

Ταυτόχρονη εγγραφή & αναπαραγωγή
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 160 GB

Αναπαραγωγή ήχου
• Βελτιώσεις αναπαραγωγής CD: Επόµενο/Π

ροηγούµενο κοµµάτι, Επανάληψη, Introscan, 
Τυχαία αναπαραγωγή

• Φορµά συµπίεσης: Dolby Digital, DTS, MP3, Π
ολυκαναλικό MPEG2, PCM

• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, 
MP3-CD

• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: Γρήγορη 
προώθηση/κίνηση πίσω, Αναζήτηση άλµπουµ 
επόµ./προηγούµ., Αναζήτηση επόµ./προηγούµ. 
κοµµατιού

• Υποστηριζόµενα συστήµατα αρχείων: ISO-9660
• Υποστήριξη ετικετών ID3: ναι
• Τύπος τοποθέτησης: Μηχανοκίνητος, Θήκη 

δίσκων
• Ρυθµοί δειγµατοληψίας MP3: 48, 44.1, 32 kHz

Εγγραφή εικόνας
• Μέγιστος χρόνος εγγραφής σε DVD: 8 ώρ.
• Φορµά συµπίεσης: MPEG2
• Βελτιώσεις εγγραφής: Εισαγωγή σήµανσης 

κεφαλαίου, ∆ιαχωρισµός, ∆ιαγραφή, Επιλογή 
αγαπηµένης σκηνής, Επισήµανση κεφαλαίου 
εγχειριδίου, Εγγραφή "µε ένα άγγιγµα" (OTR), 
Εγγραφή ονόµατος προγράµµατος, Ασφαλής 
εγγραφή, ∆υνατ. επιλογής εικόνων ευρετηρίου, 
Εγγραφή ID σταθµού

• Λειτουργίες εγγραφής: M1: 60 λεπτά, M2: 120 
λεπτά, M2x: 150 λεπτά, M3: 180 λεπτά, M4: 240 
λεπτά, M6: 360 λεπτά, M8: 480 λεπτά

• Σύστηµα εγγραφής: NTSC, PAL
• Συµπίεση ήχου: Dolby Digital

Αναπαραγωγή βίντεο
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD, DVD, DVD-R, DVD-RW (Λειτουργία 
εικόνας), Εικόνα DVD, SVCD, Βίντεο CD, 
DVD+RW, DVD+R

• Τρόποι λειτουργίας αναπαρ. δίσκου: Επανάληψη 
A-B, Επανάληψη κεφαλαίου, Μενού δίσκου, 
Γρήγορη κίνηση πίσω, Γρήγορη κίνηση εµπρός, 
Προσωρινή διακοπή, Ανίχνευση εµπρός/πίσω, 
Λειτουργία Shuffle, Προώθηση καρέ καρέ, PBC, 
Συνέχιση αναπαραγωγής από διακοπή, Αργή 
κίνηση, Ζουµ, Επανάληψη τίτλου

• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 
PAL

• Περιοχή DVD: 2
• Φορµά συµπίεσης: MPEG2, MPEG1

Συνδεσιµότητα
• Άλλες συνδέσεις: Έξοδος εικόνας συνιστωσών 

interlaced, Ψηφιακή οπτική έξοδος, Αριστερή/
δεξιά αναλογική έξοδος ήχου, Έξοδος 
σύνθετου σήµατος βίντεο (CVBS), Ποντίκι IR, 
Έξοδος S-Video, Κεραία IEC75, Ψηφιακή 
οµοαξονική έξοδος

• Υποδοχή scart 1: Είσοδος/έξοδος ήχου, Έξοδος 
RGB, Έξοδος S-Video, Είσοδος/έξοδος CVBS

• Υποδοχή scart 2: Είσοδος RGB, Είσοδος/
έξοδος ήχου, Είσοδος/έξοδος CVBS, Είσοδος 
S-Video, Αποκωδικοποιητής

• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 
Είσοδος i.LINK DV(IEEE1394,4 ακίδων), 
Είσοδος S-Video, Είσοδος βίντεο, Είσοδος ήχου 
L/R

Ευκολία
• Compass GUI: HDD Ναι, DVD+RW όχι
• Αποκτήστε εύκολα προσωπική εµπειρία: 

Λειτουργία επίδειξης
• Χειριστήρια στην πρόσοψη: αναπαραγωγή, 

διακοπή λειτουργίας, Γρήγορη προώθηση/
Επόµενο, RWD/PREV, ΟΚ, Οδηγός, Ανοικτό/
κλειστό, Κέρσορας επάνω/κάτω/αριστερά/
δεξιά, HDD, Εγγραφή

• Προστασία παιδιών: Κλείδωµα για παιδιά
• Βελτιώσεις για ευκολία: Ηλεκτρονικός οδηγός 

προγράµµατος, Γλώσσες µενού
• Βιβλιοθήκη δίσκων: Μέχρι και 9000 τίτλους, 

Μέχρι και 999 δίσκους
• Τύπος οθόνης: FTD
• Ανθεκτικό σε πτώσεις: 76 εκ.
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη εγκατάσταση, 

Αυτόµατη εγκατάσταση καναλιών (ACI), 
Σύστηµα αυτόµατου συντονισµού (ATS)

• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων: GUIDE 
Plus+

• Υποστήριξη γλωσσών: tbc
• Γλώσσες προβολής στην οθόνη: ∆ανέζικα, 

Ολλανδικά, Αγγλικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, 
Γερµανικά, Ιταλικά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, 
Ισπανικά, Σουηδικά

• Προεπιλεγµένα κανάλια: 99
• ∆ιάρκεια προγραµµατισµού: 1 µήνας
• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 12
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: 

Αυτόµατη δορυφορική εγγραφή, Π
ρόγρ.ηµερήσιας/εβδοµαδιαίας επανάλ., Έλεγχος 
IR Set Top Box, Χειροκίνητος χρονοδιακόπτης, 
Εγγραφή "µε ένα άγγιγµα", ShowView, 
Χειρισµός εγγραφής VPS/PDC

• Τηλεχειριστήριο: Πολλές µάρκες
• Τηλεχειριστήριο: Zappa+
• Τύπος τηλεχειριστηρίου: RC19046006

Αξεσουάρ
• Κάρτα εγγραφής: Ευρωπαϊκή έκδοση
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Καλώδιο συσκευής 

επέκτασης IR, Καλώδιο ρεύµατος, 
Οµοαξον.καλ. κεραίας ραδιοσυχνοτήτων, Π
λήρες καλώδιο SCART, Οδηγός γρήγορης 
εκκίνησης, Τηλεχειριστήριο, Ασφάλεια & 
εγγύηση, Εγχειρίδιο χρήσεως, Μπαταρίες για 
τηλεχειριστήριο

• Συµπεριλαµβάνονται µπαταρίες: 2x Longlife AA
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Έντυπες οδηγίες χρήσης
Οδηγός γρήγορης εκκίνησης: ναι
Τηλεχειριστήριο: Zappa+

ιαστάσεις
∆ιαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 570 x 420 x 
182 χιλ.
∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 435 x 335 x 76 
χιλ.
∆ιαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ) σε ίν.: 22,4 x 
16,5 x 7,2
Έγχρωµο περίβληµα: precission silver
∆ιαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ) σε ίντσες: 17,1 
x 13,2 x 3,0
Βάρος προϊόντος (lb): 000
Βάρος προϊόντος: 5,3 κ.
Έυρος θερµοκρασίας (λειτουργία): 0°C έως 
40°C
Βάρος µε την συσκευασία: 8 κ.

χος
Συνακρόαση (1 kHz): 105 dB
Μετατροπέας ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 24 
bit, 96 kHz
Μετατροπέας A/D: 24 bit, 96 kHz
∆υναµικό εύρος (1 kHz): 90 dB
Λόγος σήµατος/θορύβου: 105

ικόνα/Οθόνη
Μετατροπέας A/D: 9 bit, 27 MHz
Μετατροπέας D/A: 10 bit, 54 MHz

άση
Παροχή ρεύµατος: 200-240 V, 50 Hz
Κατανάλωση ρεύµατος: 38 W W
Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: 3

ροδιαγραφές προστασίας 
εριβάλλοντος
Υλικό συσκευασίας: Συσκευασία
Ανακυκλ. χαρτί εγχειριδίου χρήσεως

έκτης/λήψη/µετάδοση
Είσοδος κεραίας: Οµοαξονική 75 ohm (IEC75)
Σύστηµα τηλεόρασης: PAL, SECAM
Αναπαραγωγή βίντεο: NTSC, PAL, SECAM
DVDR725H/00

Προδιαγραφές

DVD Recorder/Hard Disc µε FlexTime και ψηφιακή είσοδο i.LINK
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κληρός δίσκος 160 GB (250 ώρες)

ρχειοθέτηση υψηλής ταχύτητας:ταχ 20x
ε την αρχειοθέτηση υψηλής ταχύτητας µπορείτε να 

ντιγράψετε µια εγγραφή από τον σκληρό δίσκο στο 
VD σε κλάσµα του αρχικού χρόνου εγγραφής. Εφόσον 

ο πρόγραµµα αποθηκευτεί στον σκληρό δίσκο, 
πορείτε να το αντιγράψετε σε DVD+R/RW στη 
έγιστη ταχύτητα.

ause Live TV
ταν πατάτε το κουµπί "pause", µια πολύ µεγάλη 
νσωµατωµένη µνήµη εγγράφει το πρόγραµµα που 
αρακολουθείτε µια δεδοµένη στιγµή. Όταν θέλετε, 
πορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή του 
ρογράµµατος από το σηµείο που το διακόψατε.

µεση επανάληψη
ε το Instant Replay ελέγχετε συναρπαστικά 

ηλεοπτικά στιγµιότυπα και απολαµβάνετε ξανά 
υγκεκριµένες στιγµές, όπως µια σκηνή από ταινία ή 
ναν ποδοσφαιρικό αγώνα -  µε το πάτηµα ενός 
ουµπιού. Ο σκληρός δίσκος µπορεί να αναπαράγει 
ποιαδήποτε σκηνή ενώ συνεχίζει να γράφει το 
ρόγραµµα.

lexTime
ε το FlexTime µπορείτε να δείτε ένα πρόγραµµα πριν 

ελειώσει η εγγραφή του, χάρη στην απίστευτη 
αχύτητα ενός σκληρού δίσκου και να δείτε ένα 
ρόγραµµα από το σκληρό δίσκο ενώ εγγράφει κάτι 
λλο.

δηγός Guide Plus+ επί της οθόνης
ο GUIDE Plus+ είναι ένας  ένας δωρεάν οδηγός TV  
ου δείχνει τι παίζει στην τηλεόραση τις επόµενες δύο 
µέρες και επιτρέπει τη ρύθµιση του DVD Recorder µε 
ο πάτηµα ενός κουµπιού.

πιλογή αγαπηµένου προγράµµατος

τοιχείο υπέρυθρου ελέγχου  set-top box
ο Sat Mouse είναι ένα ειδικό αξεσουάρ που επιτρέπει 
το DVD Recorder να ελέγχει εξωτερικούς 

δορυφορικούς δέκτες. Στέλνει  εντολές 
τηλεχειριστηρίου µέσω υπερύθρων για να επιλέξει το 
σωστό κανάλι.

Έξυπνη σηµείωση κεφαλαίων
Η Έξυπνη σηµείωση κεφαλαίων διασφαλίζει την ακριβή 
στοίχιση των κεφαλαίων στο αντίγραφο DVD.

Ψηφιακή είσοδος i.LINK
Γνωστό και ως IEEE 1394 και FireWire. Το i.LINK είναι 
το παγκόσµιο πρότυπο σύνδεσης ψηφιακών συσκευών 
βίντεο που χρησιµοποιείται σε ψηφιακό οικιακό 
εξοπλισµό βίντεο, όπως βιντεοκάµερες DV και D8, 
καθώς και σε PC. Μεταφέρει εύκολα όλα τα ηχητικά 
σήµατα και σήµατα βίντεο µέσω ενός µόνο καλωδίου. 
Με την ψηφιακή είσοδο βίντεο i.LINK µπορείτε να 
αντιγράψετε τα οικιακά σας βίντεο, διατηρώντας την 
αρχική ποιότητα ψηφιακής εικόνας.

Συµβατότητα δύο δρόµων
Τα DVD Recorder µπορούν να αναπαράγουν  δίσκους 
DVD-Video,. Επίσης οι δίσκοι DVD+R και DVD+RW 
που εγγράφονται σε αυτά να µπορούν να 
αναπαραχθούν σε υπάρχοντα DVD-Video players.

Πάντα συµβατές εγγραφές
DVDR725H/00

ύρια σηµεία προϊόντος

DVD Recorder/Hard Disc µε FlexTime και ψηφιακή είσοδο i.LINK
  


