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 dysku twardym bez obaw o miejsce do zapisania nagrania, a wybrane 

isz na płycie DVD. Wskaż i kliknij ulubiony program za pomocą funkcji GUIDE 

anie nagrany wraz z informacją o tytule.

dne nagrywanie, przesyłanie i przechowywanie
d 400 godzin programu telewizyjnego na dysku twardym 250 GB

em ShowView gwarantuje szybkie i łatwe programowanie

nała jakość audio i wideo
ście HDMI z funkcją zwiększania obrazu wideo do rozmiaru HD 720p/1080i

 nagrywanie i odtwarzanie
DE Plus+ — elektroniczny program telewizyjny na ekranie
rzymywanie telewizji na żywo w jednej chwili zatrzymuje akcję
tórka pozwala ponownie obejrzeć ciekawą scenę po naciśnięciu przycisku

wanie i odtwarzanie dowolnej zawartości
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warzanie płyt CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
warzanie płyt MP3, JPEG
 

Philips
Nagrywarka DVD z 
dyskiem twardym

250 GB

DVDR7310H



 

Obraz/wyświetlacz
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 9 bit, 27 MHz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bit, 54 MHz
• Funkcje poprawy obrazu: wybieranie 

kolejnoliniowe, DCDi firmy Faroudja, 
Zwiększanie rozmiaru wideo

Dźwięk
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 24 bit, 96 kHz
• przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz

Nagrywanie wideo
• Kompresja audio: Dolby Digital
• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2
• Tryby nagrywania: Wysoka jakość (HQ), 

Odtwarzanie standardowe (SP), Odtwarzanie 
standardowe Plus (SPP), Wydłużony czas 
odtwarzania (LP), Odtwarzanie rozszerzone (EP), 
Odtwarzanie super zwolnione (SLP), 
Odtwarzanie super rozszerzone (SEP)

• System nagrywania: PAL

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2
• Odtwarzane nośniki: CD-R/CD-RW, DVD+R DL, 

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

Odtwarzanie audio
• Format kompresji: Dolby Digital, MP3, MPEG2, 

PCM
• Odtwarzane nośniki: Płyta Audio CD, CD-R/RW

Odtwarzanie zdjęć
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje poprawy obrazu: Tworzenie albumów, 

Edycja zdjęć (kolory, filtry), Przerzuć zdjęcia, 
Obracanie, Pokaz slajdów, Powiększenie

• Odtwarzane nośniki: CD-R/RW

Nośnik pamięci
• Pojemność twardego dysku: 250 GB
• Funkcje nagrywania na dysku twardym: 

Natychmiastowa powtórka, Bufor czasowy, 
FlexTime, szybki skok, Wstrzymanie telewizji na 
żywo

• Kopiowanie dysk twardy – płyta DVD: duża 

szybkość (kopiowanie bezpośrednie)

Tuner/odbiór/transmisja
• system TV: PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM L/L'

Możliwości połączeń
• Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, 

Wejście CVBS, Wej. i.LINK DV (IEEE1394, 4-
styk.), Wejście S-video

• Gniazda z tyłu: Wyjście analogowe audio L/P 2x, 
Wyjście wideo Component, Kompozytowe 
wyjście wideo (CVBS), Koncentryczne wyjście 
cyfrowe, Cyfrowe wyjście optyczne, G-LINK, 
Wejście antenowe RF / Wyjście TV, SCART 2x, 
Wyjście S-video

Wygoda
• Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG): 

GUIDE Plus+
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 25
• Funkcje programowania/zegara: Automat. 

nagrywanie TV SAT, program codzienny/
cotygodniowy, Timer nastawiany ręcznie, 
nagrywanie One Touch, funkcja ShowView, 
Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC

• Biblioteka płyt: Do 9000 tytułów, Do 999 płyt

Zasilanie
• Pobór mocy: 35 W
• Zasilanie: 50 Hz, 220–240 V
• Pobór mocy w trybie gotowości: 3

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja 

obsługi, Podręcznik użytkownika, 2 baterie AA, 
Przewód antenowy, Pełny przewód SCART, 
Wzmacniacz sygnału IR, Przewód zasilający, Pilot 
zdalnego sterowania

• Pilot zdalnego sterowania 12NC: 242254900739

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

549 x 160 x 443 mm
• Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 

435 x 76 x 335 mm
• Waga urządzenia: 5 linii kg
• Waga wraz z opakowaniem: 7,5 kg
•

Nagrywarka DVD z dyskiem twardym
250 GB  
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