
VD-recorder/harde schijf
D

Vandaag opnemen op uw harde schijf en levenslang bewaren
Neem alles op zonder u zorgen te maken over hoe het moet worden opgeslagen. 
Bewaar alles wat u wilt op DVD in blijvende, digitale kwaliteit.

De perfecte opnameoplossing
• Meer dan 250 uur TV opnemen op een harde schijf van 160 GB
• Snel archiveren van HDD naar DVD bij een snelheid van maximaal 20x
• 'Pause Live TV': het kijken tijdelijk onderbreken zonder iets te missen
• Direct opnieuw afspelen om live TV met één druk op de knop opnieuw te beleven
• Met FlexTime bekijkt u het begin terwijl het eind wordt opgenomen

Opnemen van de TV is nu kinderspel!
• Guide Plus+ elektronische TV-gids op het scherm
• Favorite Show Selection neemt elke aflevering automatisch op
• Met IR-bediening kunt u opnemen vanaf set-top boxes

Bewaar uw favoriete momenten op DVD
• Smart chaptering voegt hoofdstukmarkeringen toe via iLink

• i.LINK digitale invoer voor perfecte camcorderkopieën

Deel uw favoriete opnamen
• U kunt uw DVD's afspelen op andere DVD-spelers en DVD-drives
Philips
DVD-recorder/harde schijf 
met FlexTime en i.LINK 
digitale invoer
DVDR725H
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Opslagmedia
• HDD opnameverbeteringen: Direct opnieuw 

afspelen, Tijdbuffer, Tijdstatusbalk, Instant Jump
• HDD naar DVD kopiëren: Met hoge snelheid 

(directe kopie)
• Video-opname met HDD-capaciteit: 250 u
• Media opnemen: DVD+R, DVD+RW
• Opname-snelheid: Maximaal 20 x op DVD+R/

+RW
• Extra Hard Disk Technology: Programma 

onderbreken, Tegelijkertijd opnemen en 
afspelen

• Capaciteit harde schijf: 160 GB

Audio afspelen
• CD-afspeelverbeteringen: Volgende/vorige 

nummer, Herhalen, Introscan, Shuffle
• Compressieformaat: Dolby Digital, DTS, MP3, 

Meerkanaals MPEG2, PCM
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Afspeelmodi disc: Snel vooruit-/

achteruitspoelen, Volgende/vorige album 
zoeken, Volgende/vorige nummer zoeken

• Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660
• Ondersteuning van ID3-tag
• Opladertype: Automatisch, Lade
• MP3 sample rates: 48, 44,1, 32 kHz

Video opname
• Maximale opnametijd op DVD: 8 u
• Compressieformaten: MPEG2
• Opnameverbeteringen: Hoofdstukmarkering 

invoegen, Verdelen, Wissen, Favorite Scene 
Selection, Handmatige hoofdstukmarkering, 
OTR, Opnemen van de programmanaam, Safe 
Record, Selecteerbare indexafbeeldingen, 
Opnemen van zenderidentificatie

• Opnamemodi: M1: 60 minuten, M2: 120 
minuten, M2x: 150 minuten, M3: 180 minuten, 
M4: 240 minuten, M6: 360 minuten, M8: 480 
minuten

• Opname systeem: NTSC, PAL
• Audiocompressie: Dolby Digital

Video afspelen
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, 

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

• Afspeelmodi disc: A-B Repeat, Hoofdstuk 
herhalen, Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel 
vooruitspoelen, Pauze, Vooruit/achteruit 
zoeken, Shuffle, Frame per frame 
vooruitspoelen, PBC, Afspelen hervatten vanaf 
de stop, Slowmotion, Zoom, Titelherhaling

• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
• DVD-regio: 2
• Compressieformaten: MPEG2, MPEG1

Connectivity
• Andere aansluitingen: Component Video uit 

Interlaced, Digitale optische uitgang, Analoge 
audio links/rechts uit, Samengestelde video uit 
(CVBS), IR-muis, S-Video uit, IEC75-antenne, 
Digitale coaxiale uitgang

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

• Extern 2 SCART: RGB in, Audio in/uit, CVBS in/
uit, S-video in, Decoder

• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: iLink DV in 
(IEEE1394, 4-pins), S-Video in, Video in, Audio L/
R in

Convenience
• Compass-gebruikersinterface: HDD-gedeelte Ja, 

DVD+RW nee
• Voor optimale beleving: Demo modus
• Bedieningselementen aan voorzijde: play, 

Stoppen, Snel vooruit/volgende, Terugspoelen/
vorige, OK, Gids, Openen/Sluiten, Cursor 
omhoog/omlaag/links/rechts, HDD, Opname

• Kinderbeveiliging: Kinderslot
• Verbeteringen in het gebruiksgemak: 

Elektronische programmagids, Menutalen
• Inhoudsopgave van de disc: Maximaal 9000 titels, 

Maximaal 999 discs
• Displaytype: FTD
• Valbestendig: 76 cm
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch 

installeren, Automatische zenderinstallatie 
(ACI), Automatisch afstemsysteem (ATS)

• Elektronische TV-gids: GUIDE Plus+
• Taalondersteuning: nog niet bekend
• Taalversies in beelschermmenu: Deens, 

Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, 
Noors, Portugees, Spaans, Zweeds

• Voorkeurzenders: 99
• Programmeerperiode: 1 maand
• Programmeerbare events: 12
• Programmeren/timerverbeteringen: 

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

• Afstandsbediening: Meerdere merken
• Afstandsbediening: Zappa+
• Type afstandsbediening: RC19046006

Accessoires
• Registratiekaart: Europese versie
• Meegeleverde accessoires: IR-verlengsnoer, AC-

netsnoer, Coaxiale RF-antennekabel, Volledige 
SCART-kabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Veiligheidsinfo en garantieboekje, 
Gebruikershandleiding, Batterijen voor 
afstandsbediening

• Batterijen inbegrepen: 2 x Longlife AA
• Afgedrukte gebruikershandleiding
• Snelstartgids
• Afstandsbediening: Zappa+

Afmetingen
• Afmetingen verpakking (BxDxH): 570 x 420 x 

182 mm
• Afmetingen van het product (BxDxH): 435 x 335 

x 76 mm
• Afmetingen doos (BxDxH) in inch: 22,4 x 16,5 x 

7,2
• Kleur van de behuizing: Precision Silver
• Productafmetingen (BxDxH) in inches: 17,1 x 

13,2 x 3,0
• Gewicht van het product (lb): 000
• Gewicht van het product: 5,3 kg
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Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
Gewicht (incl. verpakking): 8 kg

eluid
Crosstalk (1kHz): 105 dB
D/A-converter: 24-bits, 96 kHz
A/D-converter: 24-bits, 96 kHz
Dynamisch bereik (1 kHz): 90 dB
Signaal/ruis-verhouding: 105

eeld/Display
A/D-converter: 9-bits, 27 MHz
D/A-converter: 10-bits, 54 MHz

oeding
Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50 Hz
Energieverbruik: 38 W W
Stroomverbruik in stand-by stand: 3

cologische specificaties
Verpakkingsmateriaal: Karton
Handleiding op gerecycled papier

uner/ontvangst/transmissie
Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
Televisiesysteem: PAL, SECAM
Video afspelen: NTSC, PAL, SECAM
DVDR725H/00

Specificaties
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arde schijf van 160 GB (250 uur)

nel archiveren: snelheid van 20x
et snel archiveren kunt u een opname kopiëren van 

e harde schijf naar een DVD, in een fractie van de 
riginele opnametijd. Als het programma eenmaal is 
pgeslagen op de harde schijf kunt u het met maximale 
nelheid naar DVD+R/RW kopiëren.

rogramma tijdelijk onderbreken
ls u op de pauzeknop drukt, wordt het programma 
at u aan het bekijken bent opgenomen in een 
eusachtig ingebouwd geheugen. Wanneer u het 
itkomt, kunt u het programma weer hervatten vanaf 
et moment waarop u op de pauzeknop hebt gedrukt, 
et alsof u live naar een programma kijkt.

irect opnieuw afspelen
et Instant Replay kunt u waardevolle momenten op 

V, zoals een gedeelte in een film of een 
oetbalwedstrijd, met één druk op de knop opnieuw 
eleven. De harde schijf kan tijdens het opnemen van 
et TV-programma elke scène opnieuw afspelen.

lexTime
et FlexTime kunt u een programma al tijdens het 

pnemen bekijken, dankzij de hoge snelheid van een 
arde schijf. Ook kunt u het ene programma vanaf de 
arde schijf bekijken terwijl het andere wordt 
pgenomen.

uide Plus+ TV-gids op het scherm
UIDE Plus+ is een elektronische programmagids - een 
ratis TV-gids op het scherm waarin u kunt zien wat er 
e komende dagen op TV wordt uitgezonden. Hiermee 
unt u ook met één druk op de knop de timer van de 
VD-recorder programmeren.

avorite Show Selection

R-bediening set-top box
e Sat Mouse is een speciale accessoire waarmee u 
oor middel van de DVD-recorder externe 
atellietontvangers kunt bedienen. Het verstuurt met 

infrarood de signalen van de afstandsbediening om zo 
de satellietontvanger aan te zetten en de juiste zender 
te kiezen.

Smart chaptering
Smart 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.

i.LINK digitale invoer
i.Link, ook wel bekend als IEEE 1394 en FireWire, is 
wereldwijd de norm voor het verbinden van digitale 
videoapparatuur. Het wordt gebruikt met digitale 
thuisvideoapparatuur zoals DV- en D8-camcorders en 
voor PC's. Het voordeel van i.Link is dat alle audio- en 
videosignalen via één kabel gaan. Met i.Link Digital 
Video-invoer kunt u uw homevideo's kopiëren met 
behoud van hun originele digitale beeldkwaliteit.

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.

Altijd uitwisselbare opnamen
DVDR725H/00

roductkenmerken
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