
Výhody DVD rekordéru Philips

kompatibilita
snadné používání
pohodlné editování
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Délka

Titul Režim záznamu 

Datum

Zdroj nahrávky Použité 
místo na disku

Zbývající kapacita 

DVD ROM mechanika DVD rekordér Philips DVD přehrávač

Výhody DVD rekordérů Philips 

vám pomohou přesvědčit vašeho zákazníka.

Značka Philips je zárukou, která vždy nabízí jak kompatibilní nahrávky s DVD přehrávači, tak i všechny
funkce rekordéru. Při výběru konkurenčního přístroje se musíte rozhodnout mezi širokou kompatibilitou
s omezenými možnostmi rekordéru (například pouze částečné editační schopnosti) nebo s plnými
možnostmi editace za cenu ztráty kompatibility.

1. Kompatibilita bez kompromisů

2. Snadné používání

Okamžitý přístup k vašim nahrávkám pomocí přehledného
obrazového obsahu, který je uložen na disku.

Konkurence: Okamžitý přístup 
k nahrávkám pouze prostřednictvím
textové nabídky.
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Scény jsou viditelné... ...nebo skryté  Scény jsou viditelné... ...nebo skryté  Scény jsou viditelné...

3. Pohodlné editování v klidu domova

Philips - Výběr oblíbených scén pomocí dálkového ovládání, možnost vyřazení reklam
Konkurence - Z důvodu zachování kompatibility s DVD přehrávači nelze

4.A mnohem více

Typ záznamu                                                                   +VR                           +VR                    "video režim" 
Přímá editace na disku pomocí PC                                       Ano                            Ano                    Ne
Uzavření disku pro umožnění přehrávání na DVD přehrávači Není požadováno          Není požadováno         Je požadováno
Přidání nových nahrávek na kompatibilní disk                         Ano                            Ano                        Ne
Inicializace nového disku před nahráváním                     Není požadována          Je požadována               Je požadována
Obrazový obsah na disku                                                   Ano                     Pouze text                   Pouze text
Linerární editování / vyřazení reklam                                    Ano                           Ne                           Ne
Přidání značek kapitol po nahrání                                         Ano                          Ne                           Ne
Rozdělení titulů                                                                Ano                           Ne                           Ne
Začátek záznamu od libovolného místa na disku / 
přímé přepisování                                                             Ano                           Ne                           Ne
Přidání nahrávky k existujícímu titulu                                    Ano                          Ne                           Ne
Zápis na nepřepisovatelné disky                                        DVD+R                           -   DVD-R

DVD+RW
Philips

DVD+RW
konkurent A

DVD-RW
konkurent A
(kompatibilní režim)

Kvalita obrazu                                                 Proměnná bitová rychlost                       Konstantní bitová rychlost 
Doba uzavření disku                                                                 1 minuta                                5 až 15 minut
Ruční umístění kapitol během nahrávání               Ano - DVD-video kompatibilní                               Ne 
Ruční umístění kapitol po dokončení nahrávání      Ano - DVD-video kompatibilní                               Ne
Editování (vytvoření seznamu kapitol)                                Ano                                                    Ne 
Obrazová nabídka na DVD přehrávačích                            Ano                                                    Ne
Neuzavřené disky jsou použitelné 
v jiných rekordérech                                                      Ano                                                    Ne

Vlastnosti                                    DVD+R                           DVD-R
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Řada DVD rekordérů Philips

Technické parametry

DVDR77
Zaznamená video a fotografie na DVD

DVDR70
Zaznamená vaše oblíbené TV pořady na DVD

DVDR75
Zaznamená vaše oblíbené vzpomínky na DVD

LX9000R DVDR77 DVDR75 DVDR70
Výška přístroje 88mm 65mm 76mm 76mm
Délka záznamu v hodinách 6 8 6 6
Záznam obrázků JPEG/Přehrávání obrázků na CD – – –
Připojení média (PCMCIA) – – –
Disc manager – – –
Přehrávání MP3 na CD(R/RW)
i.LINK –
YPbPr Výstup složkového videa – – –
Vstup/výstup RGB / / / /
Koaxiální digitální výstup
Optický digitální výstup – – –
Dálkové ovládání i pro jiné značky
Zdvojený subwoofer
Středový reproduktor
Výstupní výkon zvuku 450W

LX9000R
Pohodlné integrované řešení
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