
VD rekordér s pevným disk
D em

Nahrajte dnes na pevný disk a uchovejte na celý život
Nahrajte si cokoli bez starostí, kde to uložit. Co se vám líbí, si uchovejte v trvalé digitální 
kvalitě na DVD.

Perfektní řešení pro nahrávání
• Možnost nahrávání více než 250 h z televize na pevný disk o velikosti 160 GB
• Vysokorychlostní archivace dat pevného disku na DVD rychlostí až 20x
• Pozastavením živého vysílání nepřijdete o jediný záběr ani během přestávky
• Díky okamžitému přehrávání jediným stiskem tlačítka prožijete živé TV záběry
• Funkce FlexTime pro sledování začátku, když nahráváte konec

Nahrávání z televize jednoduše!
• Elektronický TV průvodce na obrazovce Guide Plus+
• Funkce Favorite Show Selection nahrává každou epizodu
• Infračervené ovládání pro záznam ze samostatného přijímače (Set Top Boxu)

Uchovejte si oblíbené vzpomínky na disku DVD
• Inteligentní vkládání kapitol podle scén přes rozhraní i.LINK

• Digitální vstup i.LINK pro dokonalé kopie z digitální videokamery

Sdílejte své oblíbené nahrávky
• Přehrávání disků DVD v DVD přehrávačích a jednotkách
Philips
DVD rekordér/pevný disk 
s funkcí FlexTime a 
digitálním vstupem i.LINK
DVDR725H
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Možnosti připojení
• Konektor Ext 2 Scart: Vstup S-video, Dekodér, 

Vstup/výstup kompozitního videa CVBS, Vstup 
RGB, Vstup/výstup audio

• Konektor Ext 1 Scart: Vstup/výstup 
kompozitního videa CVBS, Vstup/výstup audio, 
Výstup RGB, Výstup S-video

• Čelní a boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup 
i.LINK DV (IEEE1394), Vstup S-video, Vstup 
video

• Další připojení: Anténa IEC75, Digitální výstup 
pro koaxiální kabel, Výstup proklád. 
komponentního videa, Analogový audio výstup 
levý/pravý, Digitální výstup pro optický kabel, 
Výstup kompozitního videa (CVBS), Infračervená 
myš, Výstup S-Video

Zvuk
• Přeslech (1kHz): 105 dB
• Digitálně/analogový převodník: 24 bit, 96 kHz
• Analogově/digitální převodník: 24 bit, 96 kHz
• Funkce Dynamic Range (1kHz): 90 dB
• Poměr signál/šum: 105

Obraz/displej
• Analogově/digitální převodník: 9 bitů, 27 MHz
• Digitálně/analogový převodník: 10 bit, 54 MHz

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: MPEG1, MPEG2
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, 

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

• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, 
Opakování kapitoly, Nabídka Disc Menu, 
Pozastavení, Vyhledávání vpřed/vzad, Náhodné 
přehrávání, Rychlý posun vzad, Rychlý posun 
vpřed, Krokování vpřed, PBC, Obnovení 
přehrávání po zastavení, Zpomalený chod, 
Zvětšení, Funkce Title Repeat

• Region DVD: 2
• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Napájení
• Napájení: 200-240 V, 50 Hz
• Příkon v pohotovostním režimu: 3
• Spotřeba elektrické energie: 38 W W

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Síťová šňůra, Koaxiální 

kabel antény pro rádio, Kabel SCART, Stručný 
návod, Dálkový ovladač, Uživatelský manuál, 
Baterie pro dálkový ovladač, Brožura s bezpeč. 
pokyny a zárukou, Infračervený prodlužovací 
kabel

• Dodávané baterie: 2 x baterie Longlife AA
• Tištěný uživatelský návod: Ano
• Stručný návod: ano
• Dálkové ovládání: Zappa+
• Registrační karta: Evropská verze

Rozměry
• Kartonové balení (š x h x v) v palc.: 22,4 x 16,5 x 

7,2

• Barva skříně: precision silver
• Rozměry výrobku (ŠxHxV) mm: 17,1 x 13,2 x 3,0
• Hmotnost výrobku (kg): 000
• Hmotnost výrobku: 5,3 kg
• Hmotnost včetně balení: 8 kg
• Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 40 °C
• Rozměry obalu (š x h x v): 570 x 420 x 182 mm
• Rozměry výrobku (ŠxHxV): 435 x 335 x 76 mm

Ekologické specifikace
• Balicí materiál: Karton
• Uživatelský manuál na recykl. papíře: Ano

Pohodlí
• Dětská pojistka: Dětská pojistka
• Úpravy pro zvýšení pohodlí: Elektronický 

programový průvodce, Menu výběru jazyka
• Typ displeje: Displej FTD
• Knihovna disků: Až 9000 titulů, Až 999 disků
• Odolnost proti nárazu: 76 cm
• Snadná instalace: Automatická instalace, 

Automatická instalace kanálu (ACI), 
Automatické ladění (ATS)

• Elektronický programový průvodce: Funkce 
GUIDE Plus+

• Ovládací prvky na přední straně: Kurzor nahoru/
dolů/vlevo/vpravo, Jednotka pevného disku, 
Nahrávat, Přehrávat, Funkce stop, FF/NEXT, 
RWD/PREV, OK, Průvodce, Otevřít/Zavřít

• Jazyková podpora: tbc
• Jazyky zobrazení na obrazovce: Dánština, 

Holandština, Angličtina, Finština, Francouzština, 
Němčina, Italština, Norština, Portugalština, 
Španělština, Švédština

• Předvolby kanálů: 99
• Období pro naprogramování: 1 měsíc
• Programovatelné události: 12
• Vylepšené programování/časovač: Automatické 

nahrávání ze satelitu, Program s opakováním 
(den/týden), Infračervené ovládání dat. 
terminálu, Ruční časovač, Nahrávání jedním 
tlačítkem, ShowView, Ovládání nahrávání VPS/
PDC

• Dálkový ovladač: Univerzální
• Dálkové ovládání: Zappa+
• Typ dálkového ovladače: RC19046006
• Grafické uživ. rozhraní Compass: HDD - ano, 

DVD+RW ne
• Snadné použití: Demo režim

Tuner/příjem/vysílání
• Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
• Systém TV příjmu: PAL, SECAM
• Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Úložná média
• Technologie Extra Hard Disk: Pozastavení 

živého vysílání, Současné nahrávání a přehrávání
• Kapacita pevného disku: 160 GB
• Vylepšení nahrávání na pevný disk: Funkce 

Instant Jump, Okamžité přehrávání, Vyrovnávací 
paměť posunu času, Stavový řádek času

• Kopírování z pevného disku na DVD: Vysoká 
rychlost (přímé kopírování)

• Kap. nahrávání videa na pevný disk: 250 h
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Média pro nahrávání: DVD+R, DVD+RW
Rychlost nahrávání disků: Až 20x na DVD+R v 
režimu M8

řehrávání zvuku
Vylepšení přehrávání disků CD: Další/předchozí 
skladba, Funkce Opakovat, Funkce Introscan, 
Náhodně
Kompresní formát: Systém Dolby Digital, DTS, 
MP3, Vícekanálový systém MPEG2, PCM
Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, 
MP3-CD
Režimy přehrávání disků: Rychle vpřed/zpět, 
Vyhledávání alba: další/předchozí, Vyhledávání 
skladby: další/předchozí
Podporované systémy souborů: ISO-9660
Podpora ID3 tagů: ano
Typ zakládání: Motorizované, Zásuvka
Vzorkovací frekvence formátu MP3: 48, 44 1, 
32 kHz

ahrávání videa
Kompresní formáty: MPEG2
Maximální doba nahrávání na disk DVD: 8 h
Vylepšení nahrávání: Vložení označení kapitoly, 
Funkce Divide, Smazat, Funkce Favorite Scene 
Selection, Ruční označení kapitol, Nahrávání 
jedním tlačítkem (OTR), Nahrávání podle názvu 
programu, Funkce Safe Record, Možnost výběru 
obrázků seznamu, Nahrávání podle ID stanice
Režimy nahrávání: M1: 60 minut, M2: 120 minut, 
M2x: 150 minut, M3: 180 minut, M4: 240 minut, 
M6: 360 minut, M8: 480 minut
Systém nahrávání: NTSC, PAL
Komprese audio: Systém Dolby Digital
DVDR725H/02

Specifikace

DVD rekordér/pevný disk s funkcí FlexTime a digitálním vstupem i.LINK
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evný disk 160 GB (250 h)

ysokorych. archivace: rychlost 20x
unkce vysokorychlostní archivace vám umožňuje 
opírovat záznam z pevného disku na disk DVD za 
lomek původního nahrávacího času. Jakmile je 
rogram uložen na pevném disku, můžete ho 
kopírovat na disk DVD+R/RW maximální rychlostí.

ozastavení živého vysílání
abudovaná paměť s vysokou kapacitou zaznamenává 
o stisknutí tlačítka pro pozastavení program, který 
rávě sledujete. Až budete chtít, můžete pokračovat ve 
ledování vysílání od okamžiku, kdy jste stiskli tlačítko 
ro pozastavení, jako byste nadále sledovali živý přenos.

kamžité přehrávání
 funkcí Okamžité přehrávání budete mít pod 
ontrolou vzrušující televizní záběry a budete si moci 
ychutnat emotivní scény televizních pořadů, jako je 
áběr filmu nebo okamžik fotbalového zápasu znovu – 
kamžitě, stačí jen stisk tlačítka. Pevný disk umožňuje 
novu přehrát libovolnou scénu a současně pokračovat 
 nahrávání zbývající části televizního programu.

lexTime
unkce FlexTime umožňuje sledovat program i v 
řípadě, že se dosud nahrává, díky mimořádné rychlosti 
evného disku. Můžete také sledovat jiný program 
aznamenaný na disku a současně nahrávat něco 
iného.

V průvodce na obrazovce Guide Plus+
lektronický programový průvodce (EPG) GUIDE Plus+ 
ředstavuje elektronického programového průvodce, 
terý je zdarma k dispozici na obrazovce a uvádí 
rogram televizního vysílání na několik dnů dopředu. 
možňuje naprogramovat časovač DVD rekordéru 

tisknutím tlačítka.

unkce Favorite Show Selection

nfračervené ovládání Set Top Boxu
vládání Sat Mouse představuje speciální příslušenství, 

které umožňuje DVD rekordéru řídit externí satelitní 
přijímače. Vysílá příkazy dálkového ovládání pomocí 
infračerveného paprsku a jejich prostřednictvím zapíná 
přijímač a zvolí správný kanál.

Inteligentní vkládání kapitol
Inteligentní označení kapitol detekuje střih mezi 
scénami (změny data a času) v originálním záznamu 
DV a zajišťuje tak, aby kapitoly v nahrávce na disku 
DVD přesně odpovídaly.

Digitální vstup i.LINK
Rozhraní i.LINK (označované také IEEE 1394 nebo 
FireWire) je celosvětový standard připojení domácích 
digitálních videozařízení a používá se například u 
digitálních videokamer DV, D8 a také u počítačů. 
Zajišťuje pohodlný přenos veškerých audio a 
videosignálů prostřednictvím jediného kabelu. Pomocí 
vstupu digitálního videa i.LINK můžete kopírovat 
domácí videonahrávky se zachováním původní digitální 
obrazové kvality.

Univerzální kompatibilita
DVD rekordéry umožňují přehrávání běžných disků 
DVD-Video, neméně důležité však je, že disky nahrané 
jejich prostřednictvím ve standardu DVD+R a 
DVD+RW lze přehrávat na stávajících přehrávačích pro 
standard DVD-Video.

Vždy kompatibilní nahrávky
DVDR725H/02
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