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et digitale foto's en camcordertapes 
Z op 
DVD
en speel ze af op TV!

De enige DVD-recorder waarmee u uw dierbare momenten eenvoudig, snel en 

betrouwbaar van een dure geheugenkaart kunt overzetten op DVD.

Bewerken, vastleggen, delen en bewaren
• Sla met Digital Photo Recorder uw afbeeldingen op DVD op
• Mediaslot om foto's vanaf geheugenkaarten op TV te bekijken
• i.LINK digitale invoer voor perfecte camcorderkopieën

Neem uw favoriete TV-programma's op DVD op
• RGB-ingang voor de beste analoog-naar-digitaal opnamen vanaf een set-top box
• Neem tot acht uur op een enkelzijdige DVD+R/RW op

Deel uw favoriete opnamen
• U kunt uw DVD's afspelen op andere DVD-spelers en DVD-drives
• Altijd compatibele opnamen: met DVD+R/RW's
• Pas het achtergrondbeeld van het Index Picture Screen (IPS) aan.

Geniet van uw favoriete films en muziek
• Speelt JPEG- en MP3-bestanden af van disc/HDD
• Progressive Scan Component Video voor een optimale beeldkwaliteit
Philips
DVD-speler/-recorder 
met i.LINK
DVDR730
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Beeld/Display
• D/A-converter: 10-bits, 54 MHz

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

Video afspelen
• Compressieformaten: MPEG1, MPEG2
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, DVD, 

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

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

• DVD-regio: 2
• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL
• Videoverbetering: Progressive Scan

Video opname
• Audiocompressie: Dolby Digital, PCM
• Compressieformaten: MPEG2
• Maximale opnametijd op DVD: 8 u
• Opnameverbeteringen: Toevoegen, 

Hoofdstukmarkering invoegen, Direct opnemen, 
Verdelen, Wissen, Favorite Scene Selection, 
Handmatige hoofdstukmarkering, OTR, 
Opnemen van de programmanaam, Safe Record, 
Instelbaar achtergrondbeeld, 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

Audio afspelen
• Compressieformaat: Dolby Digital, DTS, MP3, 

Meerkanaals MPEG2, PCM
• Media afspelen: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660
• Ondersteuning van ID3-tag: Titel van nummer 

en artiestnaam

Stilstaande beelden weergeven
• Media afspelen: DVD+R/+RW, Foto-CD
• Compressieformaat foto: JPEG
• Beeldverbetering: Albums maken, Foto's 

bewerken (kleuren, filters), Foto's spiegelen, 
Roteren

• Diapresentatie: 3 snelheden
• Ondersteuning miniatuurafbeeldingen: EXIF-

formaat

Opslagmedia
• Media opnemen: DVD+R, DVD+RW

Tuner/ontvangst/transmissie
• Televisiesysteem: PAL, SECAM

Connectivity
• Connectiviteitsverbeteringen: Cinema Link
• Extern 1 SCART: CVBS in/uit, Audio in/uit, RGB 

uit, S-Video uit
• Extern 2 SCART: CVBS in/uit, Audio in/uit, S-

video in, RGB in, Decoder
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R 

in, iLink DV in (IEEE1394, 4-pins), S-video in, 
Video in

• Andere aansluitingen: Component Video uit 
Interlaced, Component Video uit Progressive, 
Samengestelde video uit (CVBS), Digitale 
coaxiale uitgang, Digitale optische uitgang, RF-
antenne in/TV uit, S-Video uit, Analoge audio 
links/rechts uit

Convenience
• Kinderbeveiliging: Kinderslot, Oudercontrole
• Klok: Smart Clock
• Digitaal inhoudsbeheer: Digital Photo Recorder
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch 

installeren, Follow TV
• Taalversies in beelschermmenu: Deens, 

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

• Programmeerbare events: 6
• Programmeerperiode: 1 maand
• Programmeren/timerverbeteringen: 

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

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, 

Coaxiale RF-antennekabel, Volledige SCART-
kabel, Afstandsbediening, Gebruikershandleiding

Afmetingen
• Kleur van de behuizing: Precision Silver
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 570 

mm x 182 mm x 420 mm mm
• Afmetingen van set (B x H x D): 435 mm x 65 

mm x 335 mm mm

Voeding
• Stroomvoorziening: 200 - 240 V, 50/60 Hz
• Stroomverbruik in stand-by stand: < 3 W
•
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igital Photo Recorder
igital Photo Recorder is een krachtige 
fbeeldingenbrowser in de DVD-recorder. Het heeft een 
envoudige en intuïtieve interface op het TV-scherm en 
aat u uw kostbare digitale afbeeldingen opslaan op 
uurzame DVD-discs. Dit kan in volledige resolutie als 
PEG-bestanden of in MPEG-formaat als een voor DVD 
eschikte diapresentatie die kan worden afgespeeld op 
eguliere DVD-spelers.

CMCIA-mediaslot
et behulp van Mediaslot hebt u via een PCMCIA-

dapter onmiddellijk toegang tot digitale afbeeldingen 
an verschillende geheugenkaartformaten (bijvoorbeeld 
ompact Flash, Memory Stick, SD-kaarten en 
ultimediakaarten).

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

GB-ingang
GB Component Video is de interconnectienorm voor 
naloge video met de beste kwaliteit -- scherper dan S-
ideo en samengestelde video. DVD-recorders van 
hilips kunnen rechtstreeks opnemen van RGB-bronnen 
oals satellietontvangers.

cht uur video opnemen (+RW)
et DVD-recorders waarop de modus voor acht uur 

pnemen beschikbaar is, kunt u tot acht uur video 
pnemen op een enkelzijdige DVD+R/RW.

ederzijds compatibel
VD-recorders kunnen reguliere DVD-videodiscs 
fspelen. Bovendien kunnen DVD+R's en DVD+RW4's 
ie worden opgenomen met DVD-recorders, worden 
fgespeeld op bestaande DVD-videospelers.

ltijd uitwisselbare opnamen

ersoonlijk Picture Screen
et Index Picture Screen is een DVD-menu dat op 

edere DVD+R/RW wordt gemaakt en dat ook 
oegankelijk is op reguliere DVD-spelers. Het geeft een 
verzicht van de inhoud van de disc en toegang tot de 
pnamen. Op deze manier kunt u gemakkelijk 
avigeren naar de opname van uw keuze.

peelt JPEG- en MP3-bestanden af

rogressive Scan
rogressive Scan verdubbelt de verticale resolutie van 
et beeld, wat resulteert in een merkbaar scherper 
eeld. In plaats van het veld met de oneven lijnen eerst 
aar het scherm te sturen en daarna het veld met de 
ven lijnen, worden beide velden tegelijk geschreven. Zo 
ordt er direct een volledig beeld geschreven met de 
aximale resolutie. Op zulke snelheden neemt uw oog 

en scherper beeld waar zonder lijnstructuur.
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