
γγραφή ψηφιακών εικόνων και ταινιώ
Ε ν 
από βιντεοκάµερα σε DVD
και αναπαραγωγή στην τηλεόραση!

Το µόνο DVD Recorder που σας επιτρέπει να αντιγράφετε ανεκτίµητες στιγµές 

εύκολα, γρήγορα και αξιόπιστα σε DVD από ακριβές κάρτες µνήµης.

Επεξεργασία, αποτύπωση, διαµοιρασµός & διατήρηση
• Ψηφιακή εγγραφή φωτογραφιών για αποθήκευση φωτογραφιών σε DVD
• Tp Media Slot PCMCIA για προβολή φωτογραφιών στην TV από κάρτες µνήµης
• Ψηφιακή είσοδος i.LINK για τέλεια ψηφιακά αντίγραφα από βιντεοκάµερα

Γράψτε τα αγαπηµένα σας  προγράµµατα σε DVD
• Είσοδος RGB για άψογη εγγραφή από αναλογική σε ψηφιακή µορφή από set-top box
• Εγγραφή έως και 8 ωρών σε δίσκους DVD+R/RW µίας όψης

Μοιραστείτε τις αγαπηµένες σας εγγραφές
• Τα DVD σας θα αναπαράγονται σε υπάρχοντα DVD player και µονάδες DVD
• Πάντα συµβατές εγγραφές: µε δίσκους DVD+R/RW
• Προσαρµόστε το περιβάλλον της Οθόνης εικόνων ευρετηρίου στις προτιµήσεις σας

Απολαύστε τις αγαπηµένες σας ταινίες και µουσική
• Αναπαράγει αρχεία JPEG και MP3 files από ∆ίσκο/Μονάδα σκληρού δίσκου
• Σήµα συνιστωσών προοδευτικής σάρωσης για βελτιστοποιηµένη ποιότητα εικόνας
Philips
DVD Player/Recorder µε 
i.LINK
DVDR730
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ε την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
ww.philips.com
Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας D/A: 10 bit, 54 MHz

Ήχος
• Μετατροπέας ψηφιακού/αναλογικού ήχου: 24 

bit, 96 kHz
• Συνακρόαση (1 kHz): 105 dB
• Παραµόρφωση και θόρυβος (1 kHz): 90 dB
• ∆υναµικό εύρος (1 kHz): 90 dB
• Λόγος σήµατος/θορύβου: 105

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορµά συµπίεσης: MPEG1, MPEG2
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, 

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

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

• Περιοχή DVD: 2
• Σύστηµα αναπαραγωγής δίσκων βίντεο: NTSC, 

PAL
• Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση

Εγγραφή εικόνας
• Συµπίεση ήχου: Dolby Digital, PCM
• Φορµά συµπίεσης: MPEG2
• Μέγιστος χρόνος εγγραφής σε DVD: 8 ώρ.
• Βελτιώσεις εγγραφής: Προσθήκη, Εισαγωγή 

σήµανσης κεφαλαίου, Άµεση εγγραφή, 
∆ιαχωρισµός, ∆ιαγραφή, Επιλογή αγαπηµένης 
σκηνής, Επισήµανση κεφαλαίου εγχειριδίου, 
Εγγραφή "µε ένα άγγιγµα" (OTR), Εγγραφή 
ονόµατος προγράµµατος, Ασφαλής εγγραφή, 
∆υνατότητα επιλογής εικόνας φόντου, ∆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

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: Dolby Digital, DTS, MP3, Π

ολυκαναλικό MPEG2, PCM
• Μέσα αναπαραγωγής: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Υποστηριζόµενα συστήµατα αρχείων: ISO-9660
• Υποστήριξη ετικετών ID3: Τίτλος κοµµατιού & 

όνοµα καλλιτέχνη

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Μέσα αναπαραγωγής: DVD+R/+RW, Εικόνα 

CD
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνων: ∆ηµιουργία άλµπουµ, Επεξ. 

φωτογραφιών (χρώµατα, φίλτρα), Αναστροφή 
φωτογραφιών, Περιστροφή

• Προβολή slides: 3 ταχυτήτων
• Υποστήριξη thumbnail: Φορµά EXIF

Μέσα αποθήκευσης
• Μέσα εγγραφής: DVD+R, DVD+RW

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Σύστηµα τηλεόρασης: PAL, SECAM

Συνδεσιµότητα
• Βελτιώσεις συνδεσιµότητας: Cinema Link
• Υποδοχή scart 1: Είσοδος/έξοδος CVBS, 

Είσοδος/έξοδος ήχου, Έξοδος RGB, Έξοδος S-
Video

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

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

• Άλλες συνδέσεις: Έξοδος εικόνας συνιστωσών 
interlaced, Έξοδος βίντεο συνιστωσών προοδ. 
σάρ., Έξοδος σύνθετου σήµατος βίντεο (CVBS), 
Ψηφιακή οµοαξονική έξοδος, Ψηφιακή οπτική 
έξοδος, Είσοδ. κεραίας ραδιοσυχνοτ./έξοδ. TV, 
Έξοδος S-Video, Αριστερή/δεξιά αναλογική 
έξοδος ήχου

Ευκολία
• Προστασία παιδιών: Κλείδωµα για παιδιά, 

Γονικός έλεγχος
• Ρολόι: Έξυπνο Ρολόι
• ∆ιαχείριση ψηφιακού περιεχοµένου: Ψηφιακή 

εγγραφή φωτογραφιών
• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη εγκατάσταση, 

Follow TV
• Γλώσσες προβολής στην οθόνη: ∆ανέζικα, 

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

• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 6
• ∆ιάρκεια προγραµµατισµού: 1 µήνας
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: 

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

Αξεσουάρ
• Παρεχόµενα εξαρτήµατα: Καλώδιο ρεύµατος, 

Οµοαξον.καλ. κεραίας ραδιοσυχνοτήτων, Π
λήρες καλώδιο SCART, Τηλεχειριστήριο, 
Εγχειρίδιο χρήσεως

∆ιαστάσεις
• Έγχρωµο περίβληµα: ασηµί
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 570 

χιλ. x 182 χιλ. x 420 χιλ. χιλ.
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 χιλ. x 65 

χιλ. x 335 χιλ. χιλ.
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Παροχή ρεύµατος: 200-240 V, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: < 3 
W

DVDR730/00

Τεχνικές προδιαγραφές

DVD Player/Recorder µε i.LINK
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ηφιακή εγγραφή φωτογραφιών
 Ψηφιακή εγγραφή φωτογραφιών είναι ένα ισχυρό 
ρόγραµµα προβολής εικόνων στο DVD recorder που 
ας δίνει τη δυνατότητα να αρχειοθετήσετε τις 
ωτογραφίες σας σε δίσκους DVD σε πλήρη ανάλυση 
ς αρχεία JPEG ή σε φορµά MPEG ως προβολή slides 
υµβατή µε DVD.

edia Slot PCMCIA
o Media slot είναι µια απλή λύση κάρτας που σας 
αρέχει άµεση πρόσβαση σε ψηφιακές εικόνες από 
ιάφορα φορµά καρτών µνήµης όπως κάρτα Compact 
lash, Memory Stick, κάρτα SD και κάρτα πολυµέσων 
έσω ενός µετασχηµατιστή PCMCIA.

ηφιακή είσοδος i.LINK
νωστό και ως IEEE 1394 και FireWire. Το i.LINK είναι 
ο παγκόσµιο πρότυπο σύνδεσης ψηφιακών συσκευών 
ίντεο που χρησιµοποιείται σε ψηφιακό οικιακό 
ξοπλισµό βίντεο, όπως βιντεοκάµερες DV και D8, 
αθώς και σε PC. Μεταφέρει εύκολα όλα τα ηχητικά 
ήµατα και σήµατα βίντεο µέσω ενός µόνο καλωδίου. 
ε την ψηφιακή είσοδο βίντεο i.LINK µπορείτε να 

ντιγράψετε τα οικιακά σας βίντεο, διατηρώντας την 
ρχική ποιότητα ψηφιακής εικόνας.

ίσοδος RGB
 Είσοδος σήµατος  RGB είναι το πρότυπο διασύνδεσης 

ια αναλογικό βίντεο µε την υψηλότερη ποιότητα .Τα 
VD recorder της Philips µπορούν να γράψουν 
πευθείας από πηγές RGB όπως οι δορυφορικοί 
έκτες.

γγραφή βίντεο 8 ωρών (+RW)
 λειτουργία εγγραφής 8 ωρών σε συγκεκριµένα 
οντέλα DVD recorder σας δίνει τη δυνατότητα να 
γγράψετε έως και οχτώ ώρες βίντεο σε ένα δίσκο 
VD+R/RW µίας όψης.

υµβατότητα δύο δρόµων
α DVD Recorder µπορούν να αναπαράγουν  δίσκους 
VD-Video,. Επίσης οι δίσκοι DVD+R και DVD+RW 
ου εγγράφονται σε αυτά να µπορούν να 
ναπαραχθούν σε υπάρχοντα DVD-Video players.

Πάντα συµβατές εγγραφές

Προσαρµοσµένη οθόνη εικόνων
Η Οθόνη εικόνων ευρετηρίου είναι ένα µενού DVD σε 
κάθε δίσκο DVD+R/RW, προσβάσιµο και από κοινά 
DVD player. Προσφέρει άµεση επισκόπηση και εύκολη 
πρόσβαση για άµεση προβολή των περιεχοµένων του 
δίσκου και µετάβαση στην εγγραφή που θέλετε να 
παρακολουθήσετε.

Αναπαράγει αρχεία JPEG και MP3

Προοδευτική σάρωση
Προοδευτική σάρωση διπλασιάζει την κάθετη ανάλυση 
της εικόνας, µε αποτέλεσµα µια σαφώς ευκρινέστερη 
εικόνα. Αντί πρώτα να αποστέλλεται το πεδίο µε τις 
περιττές γραµµές στην οθόνη και στη συνέχεια το πεδίο 
µε τις άρτιες γραµµές, και τα δύο πεδία εγγράφονται 
την ίδια στιγµή. Στιγµιαία δηµιουργείται µια πλήρης 
εικόνα µε χρήση της µέγιστης ανάλυσης.
DVDR730/00

ύρια σηµεία προϊόντος
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