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ствена DVD записвачка с твърд диск, осигуряваща ви най-доброто 

 изживяване. В допълнение получавате и удобството на GUIDE Plus+.

окачествен А/V запис и възпроизвеждане
l Plus за детайли с по-голяма острота, дълбочина и яснота
ров изход HDMI за лесно свързване само с един кабел
обряване на видеото за по-висока разделителна способност до 1080i
ден цифров телевизионнен тунер за директен запис
анален звуков запис на телевизионни програми от декодер

ването е лесно
e Plus+ електронен телевизионен справочник
свайте повече от 650 часа от TV на 400Gb твърд диск

зата в TV предаване на живо с едно докосване незабавно замразява действието
имът Dual Media е удобен за записване на DVD+-R/RW, DVD+R DL
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DVD рекордер с твърд диск
  

Спецификации
 

Картина/дисплей
• цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита, 

74,25 MHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 9 бита, 27 

MHz
• Подобрение на картината: Pixel Plus, 

Прогресивно сканиране, Подобряване на 
видео

Звук
• цифрово-аналогов преобразувател: 24 битов, 

192 kHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz

Видеозапис
• Записваща система: PAL
• Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1
• Режими на запис: Високо качество (HQ), С

тандартно възпроизвеждане (SP), Стандартно 
възпроизвеждане плюс (SPP), Удължено 
възпроизвеждане (LP), Удължено 
възпроизвеждане (EP), Свръхдълго 
възпроизвеждане (SLP), Свръх-удължено 
възпроизвеждане (SEP)

• Аудиокомпресия: Dolby Digital

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: CD-R/CD-RW, 

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

• Формати на компресиране: MPEG2, MPEG1
• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 

NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане
• Носители за възпроизвеждане: MP3-CD, CD, 

CD-R, CD-RW
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3, 

Многоканален MPEG2, PCM
• MP3 побитови скорости: 32-256 kbps и VBR

Възпроизвеждане на стоп-кадър
• Носители за възпроизвеждане: Picture CD
• Формат за компресиране на картини: JPEG
• Подобрение на картината: Създаване на 

албуми, Завъртане, Слайдшоу, Редактиране на 
снимки (цветове, филтри), Обръщане на 
снимки

Носители за съхранение на данни
• Капацитет на твърдия диск: 400 GB
• Носители за запис: DVD+R, Двуслойни 

DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• Подобрения за запис на твърд диск: Незабавно 

повторение, Буфер за изместване по време

Тунер/приемане/предаване
• телевизионна система: PAL D/K, PAL I, PAL B/G, 

SECAM L/L'
• Вход за антена: 75 ома коаксиален (IEC75)
• DVB: DVB наземна*

Възможности за свързване
• Предни/странични букси за свързване: Аудио 

вход Л/Д, i.LINK вход за DV (IEEE1394, 4-изв.), 
Вход S-video, Видеовход

• Други връзки: Аналогов аудио изход ляв/десен 
2x, Изход за компонентно видео 
(прогресивно), Изход композитно видео 
(CVBS), Цифров коаксиален вход, Цифров 
коаксиален изход, Цифров оптичен изход, 
Изход HDMI, Инфрачервена мишка, Вход за RF 
антена/телевизионен изход, Изход S-Video, 
SCART 2x, Вход DVB, Изход DVB

Удобство
• Електронен наръчник на програми: Справочник 

GUIDE Plus+
• Подобрения за програмирането/таймера: 

Автоматичен сателитен запис, Програма за 
дневно/седмично повторение, ИЧ управление 
на декодер (Set Top Box), Ръчен таймер, Запис 
с едно докосване, ShowView, VIDEO Plus+, 
VPS/PDC управление на записа

• Лесно инсталиране: Автоматично инсталиране, 
Follow TV

• Програмируеми събития: 25
• Библиотека с дискове: До 999 диска, До 9000 

заглавия

Мощност
• Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
• Мощност на потребление: 49 W
• Мощност на потребление в режим на 

готовност: < 5 W

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Захранващ кабел, 

Батерии за дистанционното, Коаксиален кабел 
за радио антена, Кабел пълен SCART, Кабел за 
инфрачервения екстендер, Ръководство за 
бърз старт, коаксиален кабел за радио антена, 
Брошура за безопасност и гаранция, 
Универсално дистанционно управление, Р
ъководство за потребителя

• Дистанционно управление 12NC: 
312814717941

Размери
• Габарити на апарата (Ш x В x Д): 

435 x 89 x 350 мм
• Тегло на апарата: 9,5 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

600 x 219 x 465 мм
• Тегло на изделието: 11,5 кг
•

HDMI OUT

TV

MAINS

S-VIDEO
(Y/C)

VIDEO
(CVBS)

AUDIOAUDIO
COMPONENT

VIDEO

PR

PB

Y

OUT 2 OUT 1

ANTENNA

COAXIAL
OUT

OPTICAL
OUT

COAXIAL
IN

DIGITAL   AUDIO
G-LINK

R

L

DVDR9000H/10



Дата на издаване  
2009-02-12

Версия: 14.0.20

12 NC: 8622 810 12217
EAN: 87 10895 88405 1
© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без 
предупреждение. Търговските марки са собственост 
на Koninklijke Philips Electronics N.V. или на 
съответните си притежатели.

www.philips.com
DVD рекордер с твърд диск
  
Pixel Plus
Pixel Plus е допълнителен метод за подобряване на 
качеството на картината на изходните сигнали 
от източници, като телевизионни и сателитни 
приемници и DVD устройства, без значение от 
качеството на входния сигнал. Качеството на 
картината на обработвания видео сигнал се 
анализира и в зависимост от нивото на 
смущенията, патентованата от Philips система за 
потискане на шума, корекцията на закъсненията и 
подобряването на остротата, автоматично се 
прилагат върху изходния сигнал. Това води високо 
качество на изходния видео сигнал от HDMI 
изходът на всеки HDMI и Philips Pixel Plus 
телевизори.

HDMI за просто AV свързване
HDMI означава мултимедиен интерфейс с висока 
детайлност. Това е директна цифрова връзка, 
която може да пренася висококачествено цифрово 
видео, както и цифрово многоканално аудио. Като 
премахва преобразуването в аналогови сигнали, тя 
осигурява идеална картина и звук, напълно 
изчистени от шум. HDMI има пълна обратна 
съвместимост с DVI.

Подобряване на видеото до 1080i
С подобряването на видеото можете да увеличите 
разделителната способност от SD (стандартна 
разделителна способност) на видео сигналите, 
използвани от DVD, до HD (висока разделителна 
способност), за да видите повече подробности 
благодарение на по-рязката, по-реалистична 
картина. Полученият изходящ видео сигнал с 
висока разделителна способност може да се подаде 
към дисплей с висока разделителна способност през 
HDMI (мултимедиен интерфейс с висока 
разделителна способност).

Вграден цифров телевизионнен тунер
Вградения DVB-T тунер ви позволява да гледате или 
записвате ефирно излъчвани цифрови канали. Видео 
сигналът се запазва цифров, без да се преобразува в 
аналогов, за да получите високо качество на 
картината.

5.1-канален аудио запис
Цифровият 5.1 канален аудио запис ви дава 
възможност да качвате, едновременно с видео, 
оригиналния звук от цифров мултиканален 
източник като сателитен приемник, върху DVD. 
Тези записи после могат да бъдат възпроизвеждани 
само на вашия Philips рекордер или стерео на който 
и да е DVD плейър.
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