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Imagine/Ecran
• Convertor D/A: 12 biţi, 74,25 MHz
• Convertor A/D: 9 biţi, 27 MHz
• Caracteristici superioare imagine: Pixel Plus, 

Scanare progresivă, Upscaling video

Sunet
• Convertor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Convertor A/D: 24 biţi, 96 kHz

Înregistrare video
• Sistem de înregistrare: PAL
• Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1
• Moduri de înregistrare: High Quality (HQ), 

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

• Compresie audio: Dolby Digital

Redare video
• Medii de redare: CD-R/CD-RW, DVD, 

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

• Formate de comprimare: MPEG2, MPEG1
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Redare audio
• Medii de redare: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
• Format compresie: Dolby Digital, MP3, MPEG2 

multi-canal, PCM
• Rate de biţi MP3: 32-256 kbps și VBR

Redare imagine statică
• Medii de redare: Picture CD
• Format comprimare imagine: JPEG
• Caracteristici superioare imagine: Creare albume, 

Rotire, Prezentare, Editare fotografii (culori, 
filtre), Imagine în oglindă

Medii de stocare
• Capacitate hard disk: 400 GB
• Mediu de înregistrare: DVD+R, DVD+R dublu 

strat, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW
• Caracteristici înregistrare pe HDD: Redare 

instantanee, Buffer pentru decalare oră

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Sistem TV: PAL D/K, PAL I, PAL B/G, SECAM L/L'

• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• DVB: DVB terestru *

Conectivitate
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, 

Intrare DV i.LINK (IEEE1394,4-pin), Intrare S-
video, Intrare video

• Alte conexiuni: Ieșire audio analogică S/D 2x, 
Ieșire video Component - Progressive, Ieșire 
semnal video compozit (CVBS), Intrare coaxială 
digitală, Ieșire coaxială digitală, Ieșire optică 
digitală, Ieșire HDMI, Mouse IR, Intrare antenă RF 
/ ieșire TV, Ieșire S-Video, SCART 2x, Intrare 
DVB, Ieșire DVB

Comoditate
• Electronic Program Guide: GUIDE Plus+
• Caracteristici programare/timer: Înregistrare 

automată prin satelit, Program cu repetare zilnică 
/ săptămânală, Control IR Set Top Box, Timer 
manual, One Touch Recording, ShowView, 
VIDEO Plus+, Control înregistrare VPS/PDC

• Ușor de instalat: Instalare automată, Follow TV
• Evenimente programabile: 25
• Catalog de discuri: Până la 999 de discuri, Până la 

9000 de titluri

Alimentare
• Alimentare: 200-240 V, 50 Hz
• Consum: 49 W
• Consum în stare de repaus: <5W

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, Baterii 

pentru telecomandă, Cablu coaxial antenă radio, 
Cablu Full SCART, Cablu extindere IR, Ghid de 
iniţiere rapidă, cablu antenă radio, Certificat de 
garanţie și securitate, Telecomandă universală, 
Manual de utilizare

• Telecomandă 12NC: 312814717941

Dimensiuni
• Dimensiuni set (L x Î x A): 435 x 89 x 350 mm
• Greutate set: 9,5 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

600 x 219 x 465 mm
• Greutate produs: 11,5 kg
•

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

Hard disk/DVD recorder
  

Specificaţii

Data apariţiei 2009-02-12

Versiune: 14.0.20

12 NC: 8622 810 12217
EAN: 87 10895 88405 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificaţiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile 
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips 
Electronics N.V. sau a deţinătorilor lor legali.

www.philips.com
DVDR

Caracte

Pixel Plus
Tehnologia 
îmbunătăţir
satelit, înreg
și, în funcţie
i se aplică a
zgomotului
îmbunătăţir
emite către
calitate sup

HDMI, pe
HDMI este
o conexiune
video de îna
mai multe c
analogic, of
sunetului, fă
compatibil 

Upscaling
Cu ajutorul 
semnalului 
de DVD la n
o imagine m
realitate. Se
fi redat pe 
HDMI (Hig

TV tuner
Tunerul DV
semnal DTT
legătură an
imaginii.

Înregistra
Înregistrare
captaţi împ
surse multic
a-l stoca pe
format mul
stereo pe o
9000H

ristici pr

Pixel Plus d
e a calităţii
istrări DVD
 de nivelul p
utomat teh

, corecţia de
e a contras
 televizoare
erioară.

ntru con
 o interfaţă m
 digitală dir
ltă definiţie
anale. Prin
eră o calita
ră zgomot

cu DVI.

 video pâ
funcţiei Vide
video standa
ivelul semn
ai clară, m

mnalul vide
un afișaj HD
h-Definition

 digital in
B-T integra
. Semnalul

alogice, pen

re audio
a audio dig
reună cu se
anal (cum 
 DVD. Aces
ticanal pe re
rice DVD p
e la Philips este o metodă de 
 imaginii, indiferent de sursă (TV, 
). Calitatea imaginii este analizată 
erturbaţiilor, semnalului de ieșire 
nologia Philips pentru reducerea 
 sincronizare și funcţia de 
tului. Astfel, ieșirea HDMI va 
le HDMI și Pixel Plus un semnal de 

ectare AV simplă
ultimedia de înaltă definiţie. Este 

ectă care poate transmite imagini 
, precum și semnal audio digital pe 
 eliminarea conversiei în semnal 
te perfectă a imaginii și a 
e. HDMI este un format complet 

nă la 1080i
o Upscaling, puteţi mări rezoluţia 
rd SD (Definiţie standard) utilizat 
alului HD (Înaltă definiţie), pentru 
ai detaliată și mai apropiată de 
o de înaltă definiţie rezultat poate 
 prin intermediul unei conexiuni 

 Multimedia Interface).

tegrat
t vă permite să recepţionaţi 
 video este digital, fără etape de 
tru a păstra calitatea ridicată a 

 pe 5.1 canale
itală pe 5.1 canale vă permite să 
mnalul video și sunetul digital din 
ar fi receiverele de satelit), pentru 
te înregistrări pot fi redate în 
corderul dvs. Philips sau în format 
layer.
/10

incipale 
produs

http://www.philips.com

