
 

 

Philips
DVD-recorder met harde 
schijf

160 GB

HDR3700
Digitale TV kijken en opnemen

Bepaal helemaal zelf wanneer u een programma wilt zien. Met Freeview Playback, One 
Touch Pause Live TV, FlexTime en een TV-gids op het scherm kunt u zonder ook maar 
iets te missen uw favoriete TV-programma's volgen wanneer dat u het beste uitkomt.

Breng video tot leven
• Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

Neemt al uw films en muziek op en speelt deze af
• Met de functie One Touch Pause Live TV zet u live TV-beelden direct stil
• Met FlexTime bekijkt u het begin terwijl het eind wordt opgenomen
• DivX Ultra-gecertificeerd voor het verbeterd afspelen van DivX-video's
• Tweevoudige media voor opnamen op zowel DVD+-R/RW als DVD+-R DL
• i.LINK digitale invoer voor perfecte camcorderkopieën
• Geeft DivX, MP3, WMA en foto's (JPEG) gemaakt met een digitale camera weer

Eenvoudig te gebruiken
• Hybride TV-tuner voor de ontvangst van analoge en digitale TV
• TV-gids voor intuïtief opnemen
• Digitale HDMI-uitvoer voor een eenvoudige aansluiting met slechts één kabel
• Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
• ShowView voor snel en eenvoudig programmeren



 HDMI 1080p
Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor 
glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie 
kunnen nu in echte HD-resolutie worden 
weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer 
details en natuurgetrouwere beelden. 
Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de 
lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-
schermen en zorgt op deze manier voor 
continu scherpe beelden. Bovendien zorgt 
HDMI voor een rechtstreekse digitale 
verbinding die zowel ongecomprimeerde 
digitale HD-video als digitaal meerkanaals 
geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst 
naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor 
hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, 
volledig storingsvrij.

One Touch Pause Live TV
Met de functie Pause Live TV voert u de regie. 
Als de recorder is ingeschakeld, start een 
groot ingebouwd geheugen automatisch met 
het opnemen van het programma waar u naar 
kijkt. U kunt dus op elk willekeurig moment 
het programma pauzeren, opnieuw afspelen of 
opslaan. Wilt u het programma even 
onderbreken, dan kunt u met één druk op de 
knop het 'live' TV-programma waar u naar 
kijkt, onderbreken en verder kijken wanneer u 
dat wilt.

Analoge en digitale TV-tuner
Met de hybride TV-tuner kunt u elk 
programma bekijken, of het nu een digitale of 
analoge uitzending is. Hoewel de 
televisiewereld langzaam maar zeker overstapt 
op digitale uitzendingen, kunt u met de hybride 
TV-tuner analoge uitzendingen bekijken, maar 
ook de huidige en toekomstige digitale 
uitzendingen. U bent verzekerd van 
probleemloos kijkplezier, nu en in de 
toekomst.

TV-gids op het scherm
Elke week kunnen we kiezen uit honderden 
programma's. Helaas is het vaak lastig om te 
bepalen welke programma's interessant zijn. 
De TV-gids op het scherm biedt een beknopte 
lijst met TV-programma's die worden 
uitgezonden. Zo kunt u snel en eenvoudig 
vinden wat u zoekt en direct kiezen welke 
programma's u wilt opnemen. Met de TV-gids 
op het scherm is TV-kijken nog gemakkelijker!

EasyLink
Met EasyLink kunt u meerdere apparaten 
bedienen met één afstandsbediening. EasyLink 
maakt gebruik van het HDMI CEC-
industriestandaardprotocol om functionaliteit 
tussen apparaten te delen via de HDMI-kabel. 
Met één druk op de knop kunt u alle 

aangesloten HDMI CEC-apparatuur gelijktijdig 
bedienen. Functies zoals stand-by en afspelen 
kunnen nu moeiteloos worden geactiveerd.

DivX Ultra Certified
Met DivX-ondersteuning kunt u vanuit uw 
huiskamer video's in DivX-mediaformaat 
bekijken. DivX is een MPEG-4-
videocompressietechnologie waarmee grote 
bestanden zoals films, trailers en muziekvideo's 
kunnen worden opgeslagen op media zoals 
CD-R/RW en opneembare DVD's. DivX Ultra 
combineert DivX-weergave met fantastische 
functies, zoals geïntegreerde ondertiteling, 
meerdere audiotalen en verschillende tracks 
en menu's, heel handig in één bestandsformaat.

Tweevoudige media
DVD-recorders van Philips ondersteunen 
opnamen via 'tweevoudige media', wat inhoudt 
dat er opnamen kunnen worden gemaakt op 
DVD+R/RW-, DVD+R DL-, DVD-R/RW- en 
DVD-R DL-discs. U kunt elk van deze discs 
kopen, want uw recorder kan hierop opnamen 
maken die volledig compatibel zijn met alle 
DVD-spelers.
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Beeld/scherm
• D/A-converter: 10-bits, 54 MHz
• A/D-converter: 10 bit, 27 MHz
• Beeldverbetering: Progressive Scan

Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 192 kHz
• A/D-converter: 16-bits, 48 kHz

Video-opname
• Opnamesysteem: PAL
• Compressie-indelingen: MPEG2
• Opnamemodi: High Quality (HQ), Standard Play 

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

• Audiocompressie: Dolby Digital
• Opnamemedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, 

DVD+R DL, DVD-R DL, HDD
• Opnameverbeteringen: Verdelen, Wissen, 

Opnemen met één druk op de knop (OTR), 
Opnemen van de programmanaam, 
Hoofdstukmarkering invoegen, Safe Record, 
Selecteerbare indexbeelden

Videoweergave
• Media afspelen: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL, DVD-
video, Video-CD/SVCD

• Compressie-indelingen: MPEG2, MPEG1, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

Audioweergave
• Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL, 
MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD

• Compressie-indeling: Dolby Digital, MP3, 
Meerkanaals MPEG2, PCM, WMA

Stilstaande beelden weergeven
• Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-

R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL, Kodak Picture 
CD

• Compressieformaat van foto: JPEG, Foto's (JPEG) 
gemaakt met een digitale camera

• Beeldverbetering: Roteren, Zoom

Opslagmedia
• Capaciteit harde schijf: 160 GB

• HDD-opnameverbeteringen: Instant Replay, Pause 
Live TV, Instant Jump, Tijdbuffer, FlexTime

• Video-opname met HDD-capaciteit: maximaal 180 
(SLP-modus) u

Tuner/ontvangst/transmissie
• Televisiesysteem: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L'
• Digitale TV-tuner: DVB-T (ongecodeerd), TNT

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: i.Link DV in 

(IEEE1394, 4-pins), Audio L/R in, CVBS in, S-Video 
in

• Aansluitingen aan de achterkant: Analoge audio-
uitgang links/rechts, Digitale coaxiale uitgang, RF-
antenne in/TV uit, SCART1 (CVBS, RGB uit), 
SCART2 (CVBS, RGB in), HDMI-uitgang, 
Component Video-uitgang

Gemak
• Programmeren/timerverbeteringen: Dagelijkse/

wekelijkse herhaling, Handmatige timer, Opnemen 
met één druk op de knop, ShowView, VPS/PDC-
opname

• Programmeerbare events: 36
• Elektronische programmagids: TV-gids op het 

scherm

Vermogen
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Energieverbruik: 35 W
• Stroomverbruik in stand-bystand: 5,8 W

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Antennekabel, 

Snelstartgids, Afstandsbediening, 
Gebruiksaanwijzing, Volledige SCART-kabel, 
Garantiekaart, 2 AA-batterijen, RF-antennekabel

Afmetingen
• Gewicht (incl. verpakking): 6,3 kg
• Afmetingen van de verpakking (BxHxD): 560 x 137 

x 460 mm
• Productafmetingen (b x d x h): 420 x 315 x 59 mm
• Gewicht van het product: 3,7 kg
•
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