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 Pixel Plus
r de Disco Rígido/DVD de qualidade superior que proporciona a melhor 

A/V. Para além de tudo isto, usufrua da conveniência do GUIDE Plus+.

ção e reprodução de áudio/vídeo de qualidade superior
l Plus para melhores detalhes, profundidade e nitidez
a digital HDMI para ligação fácil com um único cabo
oramento de Vídeo para uma melhor resolução até 1080i
nizador de TV Digital Integrado para gravação directa
ação áudio em 5.1 canais de programas de televisão da set-top box

r tornou-se simples
A Plus+: TV Guia electrónico no ecrã
e mais de 650 horas de televisão no disco rígido de 400 GB

nção de pausa em televisão directa pára instantaneamente a acção
l Media para gravação em DVD+-R/RW, DVD+R DL
 

Philips Cineos
Gravador de DVD/Disco 
Rígido

DVDR9000H



 

Imagem/Visualização
• Conversor D/A: 12 bits, 74,25 MHz
• Conversor A/D: 9 bits, 27 MHz
• Melhoramento de imagem: Pixel Plus, Varrimento 

Progressivo, Melhoramento de vídeo

Som
• Conversor D/A: 24 bits, 192 kHz
• Conversor A/D: 24 bits, 96 kHz

Gravação de Vídeo
• Sistema de gravação: PAL
• Formatos de compressão: MPEG2, MPEG1
• Modos de Gravação: Alta Qualidade (HQ), 

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

• Compressão de áudio: Dolby Digital

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: CD-R/CD-RW, DVD, 

DVD+RW, DVD+R, DVD-RW (modo de vídeo), 
DVD-R, MP3-CD, Video CD/SVCD

• Formatos de compressão: MPEG2, MPEG1
• Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Reprodução Áudio
• Suporte de Reprodução: MP3-CD, CD, CD-R, 

CD-RW
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 

MPEG2 Multicanais, PCM
• Taxa de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

Reprodução de Fotografias
• Suporte de Reprodução: CD de Imagens
• Formato de compressão de imagens: JPEG
• Melhoramento de imagem: Criar álbuns, Rodar, 

Apresentação de diapositivos, Editar fotografias 
(cores, filtros), Virar fotografias

Suporte de armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 400 GB
• Suporte multimédia de gravação: DVD+R, 

DVD+R de camada dupla, DVD+RW, DVD-R, 
DVD-RW

• Melhoramentos de gravação HDD: repetição 
instantânea, Time Shift Buffer

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• sistema TV: PAL D/K, PAL I, PAL B/G, SECAM L/L'

• Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
• DVB: DVB Terrestre *

Conectividade
• Ligações Frontais/Laterais: Entrada áudio L/R, 

Entrada i.LINK DV(IEEE1394, 4 pinos), Entrada S-
video, Entrada de vídeo

• Outras ligações: Saída analógica áudio Esq/Dir 2x, 
Saída Progressiva Vídeo Componente, Saída vídeo 
composto (CVBS), Entrada coaxial digital, Saída 
coaxial digital, Saída óptica digital, Saída HDMI, 
Rato IV, Entrada para antena RF / saída de TV, 
Saída S-Video, SCART 2x, Entrada DVB, Saída 
DVB

Comodidade
• Guia de Programação Electrónico: GUIDE Plus+
• Melhorar Programação/Temporizador: Gravação 

Automática de Satélite, Programa de Repetições 
Diárias/Semanais, Controlo de Set-top Box IV, 
Temporizador Manual, Gravação com um toque, 
ShowView, VIDEO Plus+, Controlo de gravação 
VPS/PDC

• Facilidade de Instalação: Instalação automática, 
Follow TV

• Eventos Programáveis: 25
• Biblioteca de discos: Até 999 discos, Até 9000 

títulos

Potência
• Alimentação eléctrica: 200-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia: 49 W
• Consumo de energia em modo de espera: < 5 W

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, 

Pilhas para telecomando, Cabo de antena RF 
coaxial, Cabo Full SCART, Cabo de extensão IV, 
Manual de início rápido, cabo de antena RF, 
Folheto de Segurança e Garantia, Telecomando 
Universal, Manual do Utilizador

• Telecomando 12NC: 312814717941

Dimensões
• Dimensões do conjunto (L x A x P): 

435 x 89 x 350 mm
• Peso do conjunto: 9,5 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

600 x 219 x 465 mm
• Peso do produto: 11,5 kg
•
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