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pela in digitala bilder och 
S
kamerainspelningar på DVD
och visa dem på TV!

Den enda DVD-recordern som du kan använda till att kopiera de där värdefulla 

ögonblicken från ett minneskort till DVD, enkelt, snabbt och säkert.

Redigera, spela in, dela med dig och bevara
• Använd Digital Photo Recorder till att lagra bilder på DVD-skivor
• PCMCIA-uttag på TV:n för bilderna på minneskorten
• Digital i.LINK-ingång för perfekta digitala kopior av egna videofilmer

Spela in TV-programmen på DVD
• RGB-ingång för bästa analog-till-digital-inspelning från digitaldekoder
• Spela in upp till 8 timmar på en DVD+R/RW-skiva med enkelt lager

Dela med dig av dina favoritinspelningar
• DVD-skivor kan spelas på befintliga DVD-spelare
• Alltid kompatibla inspelningar: med DVD+R/RW-skivor
• Anpassa bakgrunden på din indexbildskärm (IPS)

Njut av favoritfilmerna och musiken
• Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
• Spelar JPEG- och MP3-filer från skiva/HDD
Philips
DVD-spelare/-recorder 
med i.LINK
DVDR730
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Bild
• D/A-omvandlare: 10 bitar, 54 MHz

Ljud
• D/A-omvandlare: 24 bit, 96 kHz
• Crosstalk (1 kHz): 105 dB
• Distortion och brus (1kHz): 90 dB
• Dynamiskt omfång (1kHz): 90 dB
• Signal/brusförhållande: 105

Videouppspelning
• Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2
• Uppspelningsmedia: CD, CD-R, CD-RW, DVD, 

DVD+RW, DVD-RW (videoläge), DVD-R, 
DVD-video, MP3-CD-skiva, SVCD, Video-CD

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

• DVD-region: 2
• System för videouppspelning: NTSC, PAL
• Videoförbättring: Progressive Scan

Videoinspelning
• Ljudkomprimering: Dolby Digital, PCM
• Komprimeringsformat: MPEG2
• Maximal inspelningstid på DVD: 8 tim
• Inspelning: Komplement, Insättning av 

kapitelmarkering, Direct Record, Dela, Radera, 
Favorite Scene Selection, Manuell 
kapitelmarkering, Enknappsinspelning, Inspelning 
med programnamn, Säker inspelning, Valbar 
bakgrundsbild, 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

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, DTS, MP3, 

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

CD-skiva
• Filsystem som stöds: ISO-9660
• ID3 Tag Support: Låttitel och artist

Stillbildsvisning
• Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, Picture CD
• Bildkomprimeringsformat: JPEG
• Bildförbättring: Skapa album, Redigera foton 

(färger, filter), Rotera bilder, Rotera
• Bildspel: 3 hastigheter
• Stöd för miniatyrer: EXIF-format

Lagringsmedia
• Inspelningsmedia: DVD+R, DVD+RW

Mottagare/mottagning/sändning
• TV-system: PAL, Secam

Anslutningar
• Förbättrad anslutning: Cinema Link
• Ext 1-SCART: CVBS-ingång/utgång, Ljud in-/

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

utgång, S-videoingång, RGB-ingång, Avkodare
• Anslutningar på framsidan/sidan: Ljudingång v/h, 

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

• Andra anslutningar: Analog ljudutgång vänster/
höger, Komponentvideoutg, linjesprångavsökn, 
Komponentvideoutgång, progressiv, 
Composite-videoutgång (CVBS), Digital koaxial 
utgång, Digital optisk utgång, Ingång för RF-
antenn/TV-utgång, S-videoutgång

Bekvämlighet
• Barnsäkert: Barnlås, Föräldrakontroll
• Klocka: Smart Clock-funktion
• Digital innehållshantering: Digital Photo 

Recorder
• Enkel installation: Automatisk installation, 

Follow TV
• OSD-språk: Danska, Holländska, Engelska, 

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

• Programmerbara händelser: 6
• Programmeringsperiod: 1 månad
• Programmering/timerförbättringar: Automatisk 

satellitinspelning, Repeterad inspelning dag/
vecka, Manuell timer, One Touch Recording, 
ShowView, VPS/PDC inspelningskontroll

Tillbehör
• Tillbehör: Nätkabel, Koaxialkabel för antenn, 

Komplett SCART-kabel, Fjärrkontroll, 
Bruksanvisning

Storlek
• Kabinettets färg: Precision Silver
• Temperaturintervall (drift): 0 °C till 40 °C
• Förpackningens mått (B x H x D): 570 

mm x 182 mm x 420 mm mm
• Utrustningens mått (B x H x D): 435 mm x 65 

mm x 335 mm mm

Övriga data
• Strömförsörjning: 200-240 V, 50/60 Hz
• Strömförbrukning i vänteläge: < 3 W
•
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igital Photo Recorder
igital Photo Recorder är ett kraftfullt verktyg för att 

itta på bilder i en DVD-recorder. Den ger dig ett enkelt 
ch lättanvänt gränssnitt för att arkivera digitala bilder 
å hållbara DVD-skivor i full upplösning. Informationen 
paras som JPEG- eller MPEG-filer. Du kan även 
nvända det DVD-kompatibla bildspelet för att spela 
pp informationen på vanliga DVD-spelare.

CMCIA-mediauttag
 mediauttaget använder du kort för att få omedelbar 
tkomst till digitala bilder. Du kan använda Compact 
lash-, Memory Stick-, SD- och MultiMedia-kort via en 
CMCIA-adapter (tillbehör).

igital i.LINK-ingång
-LINK, även kallad IEEE 1394 och FireWire, är en 
ärldsstandard för anslutning av digitala videoenheter, 
om används i digitala hemvideoutrustningar som DV- 
ch D8-videokameror samt i datorer. Tekniken används 
ill att överföra ljud och videosignaler via kabel. Med en 
igital i.LINK-ingång kan du kopiera dina 
emvideofilmer och behålla den ursprungliga digitala 
ildkvaliteten.

GB-ingång
GB-komponentvideo är en standard för att koppla 
amman analoga videoapparater och få bästa kvalitet. 
en ger skarpare bilder än S-video och composite-

ideo. Med Philips DVD-Recorder kan du spela in direkt 
å en RGB-källa som exempelvis en satellitmottagare.

 timmars videoinspelning (+RW)
ed vissa modeller finns det möjlighet att spela in 8 

immar på en DVD+R/RW-skiva med enkelt lager.

våvägskompatibilitet
å en DVD-recorder kan du spela vanliga DVD-skivor, 
en lika viktigt är att DVD+R- och DVD+RW-skivor 

om skapas på dessa enheter även kan spelas på andra 
VD-spelare.

lltid kompatibla inspelningar

npassad bildskärm
ndexbildskärm är en DVD-meny som skapas på varje 
VD+R/RW-skiva och som går att använda i vanliga 
VD-spelare. Den ger dig en omedelbar överblick och 
nderlättar åtkomst genom att du direkt kan se vad 
om finns på skivan och navigera till den inspelning du 
ill titta på.

rogressive Scan
rogressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. 
 stället för att skicka fält med de udda linjerna till 
kärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda 
älten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart 
ch maximal upplösning används. Vid dessa höga 
astigheter får du intrycket av en skarpare bild utan 

injer.

pelar JPEG- och MP3-filer
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