
VD-recorder/hårddisk
D

Spela in idag på hårddisk och bevara det för evigt
Spela in vad du vill utan att behöva fundera på var du ska lagra det. Behåll det du tycker 
om på en DVD med digital kvalitet.

Den ultimata inspelningslösningen
• Spela in mer är 250 timmar TV på en 160 GB hårddisk
• Arkivering med hög hastighet från HDD till DVD med upp till 20x hastigheten
• Med Paus i TV-sändning kan du ta en paus utan att missa något
• Instant Replay – återupplev en direktsänd TV-händelse med en knapptryckning
• FlexTime – titta på inledningen medan du spelar in slutet

TV-inspelning när den är som enklast!
• Guide Plus+ elektronisk TV-guide på skärmen
• Favorite Show Selection spelar automatiskt in alla avsnitt
• Infraröd kontroll för inspelning från set-top box

Spara dina bästa minnen på DVD
• Automatisk kapitelindelning ger scenbaserade kapitelmarkeringar via i.LINK

• Digital i.LINK-ingång för perfekta digitala kopior av egna videofilmer

Dela med dig av dina favoritinspelningar
• DVD-skivor kan spelas på befintliga DVD-spelare
Philips
DVD-recorder/hårddisk 
med FlexTime och digital 
i.LINK-ingång
DVDR725H
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Lagringsmedia
• Inspelningsförbättringar för HDD: Instant 

Replay, Buffert för tidsväxling, Tidsstatusfält, 
Omedelbar överhoppning

• Kopiering HDD till DVD: hög hastighet 
(direktkopiering)

• Inspelningskapacitet för HDD-video: 250 tim
• Inspelningsmedia: DVD+R, DVD+RW
• Inspelningshastighet: upp till 20x för DVD+R/

+RW
• Extra hårddiskteknik: Paus i TV-sändning, 

Samtidig inspelning & uppspelning
• Hårddiskkapacitet: 160 GB

Ljuduppspelning
• CD-uppspelning: Nästa/Föregående spår, 

Repetering, Introscan, Shuffle
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, 

Flerkanals-MPEG2, PCM
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva
• Skivuppspelningslägen: Snabbt framåt/bakåt, 

Nästa/Föregående albumsökning, Nästa/
Föregående spårsökning

• Filsystem som stöds: ISO-9660
• Stöd för ID3-märkning
• Typ av CD-inmatning: Motoriserad, Släde
• Samplingsfrekvens för MP3: 48, 44.1, 32 kHz

Videoinspelning
• Maximal inspelningstid på DVD: 8 tim
• Komprimeringsformat: MPEG2
• Inspelning: Insättning av kapitelmarkering, Dela, 

Radera, Favorite Scene Selection, Manuell 
kapitelmarkering, Enknappsinspelning, Inspelning 
med programnamn, Säker inspelning, Valbara 
indexbilder, Stations-ID-inspelning

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

• Inspelningssystem: NTSC, PAL
• Ljudkomprimering: Dolby Digital

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD-skiva, DVD, DVD-R, DVD-RW (videoläge), 
DVD-video, SVCD, Video-CD, DVD+RW, 
DVD+R

• Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, 
Kapitelrepetering, Skivmeny, Snabbt bakåt, 
Snabbt framåt, Paus, Sök framåt/bakåt, Shuffle-
uppspelning, Nästa bild, PBC, Återuppta spelning 
från stopp, Slow Motion, Zoom, 
Rubrikrepetering

• System för videouppspelning: NTSC, PAL
• DVD-region: 2
• Komprimeringsformat: MPEG2, MPEG1

Anslutningar
• Andra anslutningar: Komponentvideoutg, 

linjesprångavsökn, Digital optisk utgång, Analog 
ljudutgång vänster/höger, Composite-
videoutgång (CVBS), IR-mus, S-videoutgång, 
Antenn IEC75, Digital koaxial utgång

• Ext 1-SCART: Ljud in-/utgång, RGB-utgång, S-
videoutgång, CVBS-ingång/utgång

• Ext 2 SCART: RGB-ingång, Ljud in-/utgång, 
CVBS-ingång/utgång, S-videoingång, Avkodare

• Anslutningar på framsidan/sidan: i.LINK DV-in 
(IEEE1394, 4-stifts), S-videoingång, Videoingång, 
Ljudingång v/h

Bekvämlighet
• Compass-gränssnitt: HDD-del JA, DVD+RW nej
• Ease To Experience: Demoläge
• Kontroller på framsidan: spela, Stopp, FF/NEXT, 

RWD/PREV, OK, Guide, Öppen/Stängd, Markör 
upp/ned/vänster/höger, HDD, Spela in

• Barnsäkert: Barnlås
• Bättre bekvämlighet: Elektronisk programguide, 

Menyspråk
• Skivbibliotek: Upp till 9000 titlar, Upp till 999 

skivor
• Skärmtyp: FTD (Fluorescent Tube Display)
• Stötsäker: 76 cm
• Enkel installation: Automatisk installation, ACI 

(Automatic Channel Install), ATS (Automatic 
Tuning System)

• Elektronisk programguide: GUIDE Plus+
• Språkstöd: tbc
• OSD-språk: Danska, Holländska, Engelska, 

Finska, Franska, Tyska, Italienska, Norska, 
Portugisiska, Spanska, Svenska

• Förinställda kanaler: 99
• Programmeringsperiod: 1 månad
• Programmerbara händelser: 12
• Programmering/timerförbättringar: Automatisk 

satellitinspelning, Repeterad inspelning dag/
vecka, Kontroll för IR-dekoder, Manuell timer, 
One Touch Recording, ShowView, VPS/PDC 
inspelningskontroll

• Fjärrkontroll: Flera märken
• Fjärrkontroll: Fjärrkontroll
• Typ av fjärrkontroll: RC19046006

Tillbehör
• Registreringskort: Europeisk version
• Tillbehör: Kabel för IR-utbyggnad, Nätkabel, 

Koaxialkabel för antenn, Komplett SCART-
kabel, Snabbstarthandbok, Fjärrkontroll, 
Säkerhets- och garantibroschyr, Bruksanvisning, 
Batterier för fjärrkontrollen

• Medföljande batterier: 2x Longlife AA
• Utskriven användarhandbok
• Snabbstartsguide
• Fjärrkontroll: Fjärrkontroll

Storlek
• Förpackningsstorlek (BxDxH): 570 x 420 x 182 

mm
• Produktstorlek (BxDxH): 435 x 335 x 76 mm
• Förpackning (BxDxH): 22,4 x 16,5 x 7,2
• Kabinettets färg: Precision Silver
• Produktstorlek (BxDxH) i tum: 17,1 x 13,2 x 3,0
• Produktvikt (i lbs): 000
• Produktvikt: 5,3 kg
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Vikt inkl. förpackning: 8 kg
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Crosstalk (1 kHz): 105 dB
D/A-omvandlare: 24 bit, 96 kHz
A/D-omvandlare: 24 bit, 96 kHz
Dynamiskt omfång (1kHz): 90 dB
Signal/brusförhållande: 105

ild
A/D-omvandlare: 9 bit, 27 MHz
D/A-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz

vriga data
Strömförsörjning: 200-240 V, 50 Hz
Strömförbrukning: 3 W W
Strömförbrukning i vänteläge: 3

iljöpolicy
Förpackningsmaterial: Kartong
Användarhandbok i returpapper

ottagare/mottagning/sändning
Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
TV-system: PAL, Secam
Videouppspelning: NTSC, PAL, Secam
DVDR725H/00
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60 GB hårddisk (250 tim)

rkivering med hög hast:20x hastigheten
unktionen för arkivering med hög hastighet gör att du 
an göra en kopia av en inspelning från hårddisken till 
n DVD-skiva på en bråkdel av den ursprungliga 
nspelningstiden. När programmet är lagrat på 
årddisken kan du kopiera det till en DVD+R/RW-skiva 
ed maximal hastighet.

aus i TV-sändning
är du trycker på pausknappen spelas programmet du 

ittar på in i ett mycket stort inbyggt minne. Du kan 
edan när det passar dig fortsätta titta från det 
gonblick då du tryckte på pausknappen precis som om 
u såg direktsändningen.

nstant Replay
ed Instant Replay kan du njuta av spännande TV-

ändelser som scener ur en film eller en fotbollsmatch 
nnu en gång genom att trycka på en knapp. 
årddiskinspelning gör det möjligt att spela tillbaka alla 

cener samtidigt som inspelningen av TV-programmet 
ortsätter.

lexTime
ack vare den extremt snabba hårddisken kan du med 
lexTime titta på ett program samtidigt som det spelas 
n. Du kan också titta på ett program som ligger 
nspelat på hårddisken och samtidigt spela in något 
nnat.

uide Plus+ TV-guide på skärmen
UIDE Plus+ är en elektronisk programguide – en TV-
uide som visas på skärmen där du ser vilka program 
om kommer att visas under de kommande dagarna 
ch som gör att du med en knapptryckning kan 
rogrammera din DVD-inspelare.

avorite Show Selection

et-top box infraröd kontroll
at Mouse är ett speciellt tillbehör för att du genom en 
VD-recorder ska kunna kontrollera externa 

satellitmottagare. En IR-signal från fjärrkontrollen 
skickas för att sätta på satellitmottagaren och välja rätt 
kanal.

Automatisk kapitelindelning
Med automatisk kapitelindelning upptäcks nya scener 
(datum/tid ändras) i DV-originalet så att kapitlen i DVD-
kopian läggs in i rätt ordning.

Digital i.LINK-ingång
i-LINK, även kallad IEEE 1394 och FireWire, är en 
världsstandard för anslutning av digitala videoenheter, 
som används i digitala hemvideoutrustningar som DV- 
och D8-videokameror samt i datorer. Tekniken används 
till att överföra ljud och videosignaler via kabel. Med en 
digital i.LINK-ingång kan du kopiera dina 
hemvideofilmer och behålla den ursprungliga digitala 
bildkvaliteten.

Tvåvägskompatibilitet
På en DVD-recorder kan du spela vanliga DVD-skivor, 
men lika viktigt är att DVD+R- och DVD+RW-skivor 
som skapas på dessa enheter även kan spelas på andra 
DVD-spelare.

Alltid kompatibla inspelningar
DVDR725H/00
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