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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
e Live TV med en knapptryckning pausar handlingen omedelbart
nt Replay – återupplev en direktsänd TV-händelse med en knapptryckning
time – titta på inledningen samtidigt som du spelar in slutet

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

DVDR7260H



 

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

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

Videoinspelning
• Inspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, HDD
• Inspelningssystem: PAL
• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2
• 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)

• Ljudkomprimering: Dolby Digital

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: CD-R/CD-RW, DVD-video, 

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

• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2

Ljuduppspelning
• Uppspelningsmedia: CD-R/RW, Ljud-CD
• Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, 

Flerkanals-MPEG2 , PCM

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

foton (färger, filter), Rotera bilder, Rotera

Lagring
• Hårddiskkapacitet: 160 GB
• Bandinspelningsförbättringar för HDD: 

Omedelbar överhoppning, Instant Replay, 
Timeshift-buffert, Pause Live TV, FlexTime

• Kopiering HDD till DVD: hög hastighet 
(direktkopiering)

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

K, Secam L/L'
• DVB: Markbunden

Anslutningar
• Främre anslutningar/sidoanslutningar: Audio L+R-

ingång, CVBS-ingång, i.LINK DV-in (IEEE1394, 4-
stifts), S-videoingång

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

Bekvämlighet
• Elektronisk programguide: GUIDE Plus+
• Programmerbara händelser: 25
• Programmering/timerförbättringar: repetera 

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

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

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

Tillbehör
• Tillbehör: Snabbstartguide, Bruksanvisning, 

Komplett SCART-kabel, koaxialkabel för antenn, 
Nätkabel, IR-blaster, 2 AA-batterier, Fjärrkontroll

• Fjärrkontroll 12NC: 2422 549 00923

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

435 x 76 x 335 mm
• Vikt: 5 13 kg
• Förpackningens mått (B x H x D): 

549 x 160 x 443 mm
• Vikt inkl. förpackning: 8,1 kg
•

Hårddisk-/DVD-recorder
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