
szystko w jednym, nagrywa
W nie
i odtwarzanie
Uprość swój świat kina, używając tego odtwarzacza „wszystko w jednym”, który 

umożliwia odtwarzanie filmów z płyt DVD oraz kaset VHS. Jest to jedyny odtwarzacz, 

który zapewnia wygodę użytkowania i oferuje więcej wrażeń filmowych. Jeden 

odtwarzacz do wszystkiego!

Niezrównana wygoda
• Jeden pilot do obsługi funkcji DVD i magnetowidu
• Direct Dubbing — łatwy zapis filmów wideo z DVD na magnetowid
• Nagrywanie jednym przyciskiem
• Z ShowView wystarczy jeden kod, aby zaprogramować timer

Niezrównana wydajność wideo
• Sygnał RGB na złączu Scart — łatwe połączenie oferujące wysokiej jakości obraz
• Dźwięk Hi-Fi Stereo VHS to prawdziwy dźwięk stereo VHS

Odtwarzaj praktycznie każdy format dysku
• Filmy: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, taśmy VHS
• Muzyka: CD, CD-R/RW i MP3-CD
• Zdjęcia: Picture CD (JPEG)
Philips
Odtwarzacz DVD/VCR

Funkcja 
Direct 
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Obraz/Wyświetlacz
• Format obrazu: 4:3, 16:9
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bitów, 

27 MHz
• Funkcje: Cyfrowe powiększenie

Dźwięk
• Przesłuch (1 kHz): 90 dB
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz
• Zniekształcenie i szum (1 kHz): 80 dB
• Dynamika (1 kHz): 90 dB
• Stosunek sygnału do szumu: > 95 dB
• Funkcje poprawy dźwięku: Dźwięk przestrzenny
• System dźwięku: Dolby Digital, DTS, Dźwięk 

stereo Nicam, Stereo

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: MPEG1, MPEG2
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

DVD, DVD+RW, DVD+R, MP3-CD, Picture 
CD, SVCD, Video CD

• Tryby odtwarzania płyty: Odtwarzanie 
wielokrotne A-B, Odtwarzanie wielokrotne 
rozdziału, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do 
tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, Menu 
OSD, Wstrzymanie odtwarzania, Odtwarzanie 
wielokrotne, Wygaszacz ekranu, Wyszukiwanie 
do przodu/w tył, Odtwarzanie w zwoln. tempie 
w tył, Odtwarzanie w zwoln. tempie w przód, 
Odtwarzanie standardowe, Zdjęcia, 
Powiększenie

• Region DVD: 2
• Czyszczenie głowicy: Automatyczna
• Napędy z pojedynczym laserem: Napęd z 

podwójnym laserem
• Sposób ładowania: Szuflada
• Ilość płyt: 1
• Ilość głowic wideo: 4
• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL
• System odtwarzania kaset wideo: PAL
• Funkcje dotyczące kaset wideo: Magnetofon 

Turbo Drive
• Tryb odtwarzania kaset wideo: Wydłużony czas 

odtw. dla PAL

Nagrywanie wideo
• System nagrywania: PAL
• Prędkości przesuwu taśmy: LP, SP

Odtwarzanie audio
• Funkcje odtwarzania płyt CD: Odtwarzanie 

wielokrotne, Odtwarzanie w kolejności losowej
• Format kompresji: Dolby Digital, DTS, MP3, 

MPEG2, PCM
• Odtwarzane nośniki: Płyta CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Tryby odtwarzania płyty: Odtwarzanie 

wielokrotne A-B, Szybkie odtwarzanie do 
przodu/do tyłu, Przeszukiwanie nast./poprzed. 
albumu, Odtw. wielokr. ścieżki/albumu/płyty, 
Odtwarzanie wielokrotne, Odtw. w kolej. 
losow. albumu/wszyst., Odtwarzanie w 
kolejności losowej

• Sposób ładowania: Szuflada
• Prędkość przepływu danych MP3: 112–320 kb/s
• Ilość głowic audio: 1 liniowa, 2 obrotowe
• Ilość płyt: 1

Odtwarzanie zdjęć
• Odtwarzane nośniki: Picture CD
• Format kompresji zdjęć: JPEG
• Funkcje dotyczące obrazu: Przerzuć zdjęcia, 

Obracanie
• Obracanie: co 90°
• Powiększenie

Nośnik pamięci
• Nośnik nagrywania: Kaseta VHS

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Wejście antenowe: 75 omów koncentryczne 

(IEC75)
• Automatyczny zapis stacji
• Ilość tunerów TV: 1
• System TV: PAL B/G

Możliwości połączenia
• Wejście audio dla sygnału wideo: Audio L/P 

(RCA x 2)
• Wyjście audio — analogowe: Stereo (czerwony/

biały cinch)
• Wyjście audio — cyfrowe: Koncentryczne 

(Cinch)
• Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

wyjście CVBS, RGB, Wejście/wyjście audio
• Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

wyjście CVBS, RGB
• Przód: Wejście audio L/P, Wejście CVBS
• Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, 

Kompozytowe wyjście wideo (CVBS), 
Koncentryczne wyjście cyfrowe, Wejście 
antenowe RF / Wyjście TV

• Wyjście z tyłu obudowy: Wyjście audio L/P, 
cyfrowe koncentryczne S/PDIF

• Wejście wideo: CVBS wideo (RCA) 1x
• Impedancja wejścia wideo: 75 omy
• Poziomy sygnału wejścia wideo: 0,7 Vpp
• Wyjście wideo - analogowe: Kompozytowe 

CVBS (żółty cinch)
• Sygn. wejściowy synchronizacji wideo: 

Synchronizacja kompozytowa

Wygoda
• Elem. sterujące umieszczone z przodu: 

Poprzedni kanał, Następny kanał, FF/NEXT 
(Szyb. odt. do przodu/Nast.), Otwarte/
zamknięte, odtwarzaj, RWD/PREV, 
Zatrzymywanie

• Języki menu ekranowego: holenderski, angielski, 
francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, szwedzki

• Funkcja Picture in Picture: PIP z 1 tunera

Akcesoria
• Przewody: Przewód anteny, przewód Scart
• Baterie w zestawie: 2 baterie Longlife AA
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Karta szybkiej konfiguracji
Pilot zdalnego sterowania: Zappa+

ymiary
Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 
539 x 182 x 342 mm
Rodzaj opakowania: D-box
Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 
435 x 94 x 233 mm
Waga urządzenia: 3,6 kg
Waga wraz z opakowaniem: 4,9 kg

oc
Zasilanie: 220–240 V
DVP620VR/00

Specyfikacje techniczne

Odtwarzacz DVD/VCR
Funkcja Direct Dubbing  
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ołączenie przez RGB na złączu Scart
ygnał RGB na złączu Scart to łatwe połączenie 
rzewodowe zapewniające wysokiej jakości wyjściowy 
ygnał wideo.

agrywanie jednym przyciskiem
edno naciśnięcie przycisku REC/OTR i rozpoczyna się 
agrywanie. Jeśli jest włączone „Bezpośrednie 
agrywanie”*, nagrywarka wideo (DVD) automatycznie 
yszukuje kanał, który jest wybrany na telewizorze, i 
agrywa program z tego samego kanału. *funkcja 
ostępna tylko w Europie.

ilmy i VHS
ieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtwarzanie 

iększości formatów dysków i taśm VHS, zapewniając 
aksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

irect Dubbing (z DVD na magnetowid)
rzycisk Direct Dubbing umożliwia użytkownikowi 
ozpoczęcie zapisu z dysku DVD bez konieczności 
rzechodzenia przez skomplikowany system menu lub 
ybór wejścia/wyjścia.

źwięk Hi-Fi stereo VHS
źwięk Hi-Fi Stereo VHS to prawdziwy dźwięk stereo 
HS

eden pilot
ilot, który obsługuje funkcje DVD i magnetowidu, to 
ygoda systemu typu 2 w 1.

iele formatów muzyki
ieloformatowe odtwarzanie umożliwia odtwarzanie 

iększości formatów dysków, zapewniając 
aksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

icture CD (JPEG)
ieloformatowe odtwarzanie umożliwia oglądanie 

brazów w zaciszu domowym oraz odtworzenie 
iększości formatów dysków, zapewniając 
aksymalną kompatybilność i przyjemność oglądania.

howView
Dzięki systemowi ShowView zaprogramowanie 
nagrywarki wideo wymaga jedynie wprowadzenia 
numeru kodu ShowView — jednego kodu liczącego nie 
więcej niż 9 cyfr (chociaż zazwyczaj mniej) — który w 
większości programów telewizyjnych jest drukowany 
przy każdej pozycji.
DVP620VR/00

alety produktu
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