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κληρό δίσκο και κρατήστε σε DVD ό,τι σας αρέσει. Απλά επιλέξτε και κάντε 

ποιώντας το GUIDE Plus+. Το πρόγραµµά σας θα εγγραφεί µαζί µε τις 

ς του τίτλου.

 εγγραφή, µεταφορά ή αρχειοθέτηση
άψτε πάνω από 400 ώρες τηλεοπτικών προγραµµάτων σε σκληρό δίσκο 250 GB
View για γρήγορο και εύκολο προγραµµατισµό

κτική ποιότητα ήχου και εικόνας
ος HDMI µε αύξηση κλιµάκωσης εικόνας σε ανάλυση HD 720p/1080i

ητα εγγραφής και αναπαραγωγής
κτρονικός οδηγός GUIDE Plus+ επί της οθόνης
ιτουργία Pause Live TV µε ένα άγγιγµα παγώνει άµεσα την εικόνα
nt Replay για να ξαναζείτε κάθε ζωντανή τηλεοπτική στιγµή µε ένα άγγιγµα

ραγωγή και εγγραφή όλων όσων θέλετε
ual Media πραγµατοποιεί εγγραφή DVD+R/RW, DVD+R DL, DVD-R/RW

παράγει µουσική από CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
παραγωγή MP3, JPEG
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Εικόνα/Οθόνη
• Μετατροπέας A/D: 9 bit, 27 MHz
• Μετατροπέας D/A: 10 bit, 54 MHz
• Βελτίωση εικόνας: Προοδευτική σάρωση, DCDi 

της Faroudja, Αύξηση κλιµάκωσης εικόνας

Ήχος
• Μετατροπέας A/D: 24 bit, 96 kHz
• Μετατροπέας D/A: 24 bit, 96 kHz

Εγγραφή εικόνας
• Συµπίεση ήχου: Dolby Digital
• Φορµά συµπίεσης: MPEG1, MPEG2
• Λειτουργίες εγγραφής: High Quality (HQ), 

Standard Play (SP), Standard Play Plus (SPP), Long 
Play (LP), Extended Play (EP), Super Long Play 
(SLP), Super Extended Play (SEP)

• Σύστηµα εγγραφής: PAL

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

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

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

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

Αναπαραγωγή ακίνητης εικόνας
• Φορµά συµπίεσης εικόνων: JPEG
• Βελτίωση εικόνας: ∆ηµιουργία άλµπουµ, Επεξ. 

φωτογραφιών (χρώµατα, φίλτρα), Αναστροφή 
φωτογραφιών, Περιστροφή, Slideshow, Ζουµ

• Μέσα αναπαραγωγής: CD-R/RW

Μέσα αποθήκευσης
• Χωρητικότητα σκληρού δίσκου: 250 GB
• Βελτιώσεις εγγραφής HDD: Άµεση επανάληψη, Π

ροσωρινή µνήµη εγγραφών µε µετατόπιση 
χρόνου, FlexTime, Άµεση µεταπήδηση, Pause 
Live TV

• Αντιγραφή HDD σε DVD: υψηλής ταχύτητας 
(απευθείας αντιγραφή)

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL B/G, PAL 

D/K, PAL I, SECAM L/L'

Συνδεσιµότητα
• Μπροστινές / πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: 

Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος CVBS, Είσοδος 
i.LINK DV (IEEE1394,4 ακίδων), Είσοδος S-Video

• Πίσω συνδέσεις: 2 αναλογικές έξοδοι ήχου L/R, 
Έξοδος βίντεο συνιστωσών, Έξοδος σύνθετου 
σήµατος βίντεο (CVBS), Ψηφιακή οµοαξονική 
έξοδος, Ψηφιακή οπτική έξοδος, G-LINK, 
Είσοδος κεραίας RF / έξοδος τηλεόρασης, 2 
καλώδια SCART, Έξοδος S-Video

Ευκολία
• Ηλεκτρονικός οδηγός προγραµµάτων: GUIDE 

Plus+
• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 25
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: 

Αυτόµατη δορυφορική εγγραφή, Πρόγραµµα 
ηµερήσιας/εβδοµαδιαίας επανάληψης, Μη 
αυτόµατος χρονοδιακόπτης, εγγραφή µε το 
πάτηµα ενός κουµπιού, ShowView, Έλεγχος 
εγγραφής VPS/PDC

• Βιβλιοθήκη δίσκων: Μέχρι και 9000 τίτλους, 
Μέχρι και 999 δίσκους

Ρεύµα
• Κατανάλωση ρεύµατος: 3" W
• Τροφοδοσία ρεύµατος: 50 Hz, 220-240 V
• Κατανάλωση ρεύµατος κατά την αναµονή: 3

Αξεσουάρ
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Οδηγός 

γρήγορης έναρξης, Εγχειρίδιο χρήσεως, 2 
µπαταρίες AA, Καλώδιο κεραίας, Καλώδιο Full 
SCART, IR Blaster, Καλώδιο ρεύµατος, 
Τηλεχειριστήριο

• Τηλεχειριστήριο 12NC: 242254900739

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

549 x 160 x 443 χιλ.
• ∆ιαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 435 x 76 x 335 χιλ.
• Βάρος συσκευής: 5 κ.
• Βάρος µε την συσκευασία: 7,5 κ.
•
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να άγγιγµα
 TV σάς δίνει τον απόλυτο έλεγχο. 
 συσκευή εγγραφής, µια 
µεγάλης χωρητικότητας ξεκινά να 
µα που παρακολουθείτε δίνοντάς 
σωρινής διακοπής, επανάληψης 
ήκευσης του προγράµµατος 
ν χρειάζεστε ένα διάλειµµα, 
 προσωρινά το ζωντανό 
µα ενός κουµπιού και να 
άδοση όποτε θέλετε.

έγχετε συναρπαστικά τηλεοπτικά 
βάνετε ξανά συγκεκριµένες 
ή από ταινία ή έναν ποδοσφαιρικό 
νός κουµπιού. Ο σκληρός δίσκος 

οποιαδήποτε σκηνή ενώ συνεχίζει 
α.

Philips υποστηρίζουν εγγραφή 
ότητα δηµιουργίας εγγραφών 
W και DVD+R DL. Τώρα 
 οποιονδήποτε δίσκο και η 
 Philips θα δηµιουργεί πάντα 
αφές µε δυνατότητα 
οιοδήποτε DVD player.

i)
ση ψηφιακή σύνδεση που µπορεί 
 εικόνα υψηλής ευκρίνειας και 
 ήχο. Με την αύξηση κλιµάκωσης 
ξήσετε την ανάλυση των σηµάτων 
οποιεί το DVD σε αναλύσεις HD 
τε να βλέπετε περισσότερες 
ν ευκρινέστερη, πιο ζωντανή 
 σήµα εικόνας ανάλυσης HD 
ε µια οθόνη HD ready µέσω 
 πλήρως συµβατό µε το 
/58
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