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HDR3700
Veja e grave TV digital

Desfrute de total controlo sobre a utilização do seu TV. Com a Freeview Playback, a 
Pausa em televisão directa com um toque, o FlexTime e o TV guia no ecrã, poderá ver 
os seus programas preferidos quando desejar - sem perder nenhum detalhe.

Dá vida ao vídeo
• HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

Grava e reproduz todos os seus filmes e música
• A função de pausa em televisão directa pára instantaneamente a acção
• FlexTime para ver o início enquanto grava o fim do programa
• Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
• Dual Media para a gravação fácil em DVD+-R/RW e DVD+-R DL
• Entrada digital i.LINK para cópias perfeitas de câmaras de vídeo digitais
• Reproduz DivX, MP3, WMA e fotografias JPEG de câmaras digitais

Fácil de utilizar
• Sintonizador de TV híbrido para recepção de TV analógica e digital
• TV Guia no ecrã para gravação intuitiva
• Saída digital HDMI para ligação fácil com um único cabo
• O EasyLink controla todos os produtos EasyLink com um único telecomando
• ShowView para uma programação rápida e fácil



 HDMI 1080p
A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento 
oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível 
desfrutar dos filmes em definição padrão no 
esplendor da Alta Definição - com mais 
detalhes e imagens mais realistas. O 
varrimento progressivo (representado pelo "p" 
em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos 
ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além 
disso, a HDMI estabelece uma ligação digital 
directa que pode transportar vídeo digital em 
Alta Definição descomprimido e áudio digital 
multicanais, sem conversões para analógico - 
reproduzindo imagens e sons de qualidade 
perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Pausa em televisão directa com um 
toque
A função de pausa em televisão directa 
permite-lhe controlar o que vê. Assim que ligar 
o gravador, uma memória incorporada de 
grande capacidade começa a gravar 
automaticamente o programa que está a ver -- 
permitindo-lhe fazer uma pausa, voltar a 
reproduzir ou guardar o programa, a qualquer 
altura. Quando necessitar de descansar um 
pouco, pode fazer uma pausa no programa de 
televisão "directa" apenas com o toque de um 
botão e retomar posteriormente a 
visualização.

Sintonizador de TV analógica e digital
Com o sintonizador de TV híbrido, poderá 
assistir a qualquer programa - quer se trate de 
uma transmissão analógica ou digital. Enquanto 
a indústria de difusão de conteúdos se 
encontra em fase de transição para digital, o 
sintonizador de TV híbrido permite-lhe ver 
transmissões analógicas e digitais. Desfrute do 
melhor entretenimento - agora e no futuro.

TV Guia no ecrã
Todas as semanas são centenas os programas 
televisivos transmitidos. Infelizmente, nem 
sempre é fácil descobrir os mais interessantes. 
O TV Guia no ecrã apresenta uma lista simples 
e concisa dos programas televisivos agendados. 
Deste modo, encontrará o que procura rápida 
e facilmente e poderá escolher imediatamente 
os programas a gravar. Não existe forma mais 
simples de ver televisão!

EasyLink
O EasyLink permite-lhe controlar vários 
dispositivos com um telecomando. Utiliza o 
protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, 
para partilhar funcionalidades entre 
dispositivos através do cabo HDMI. Com o 
toque de um botão, pode operar 
simultaneamente todos os equipamentos 
HDMI CEC ligados. Funções como modo de 

espera e reproduzir podem agora ser levadas a 
cabo com total facilidade.

Certificação DivX Ultra
Com o suporte DivX, pode desfrutar de 
vídeos com codificação DivX no conforto da 
sua sala de estar. O formato multimédia DivX 
é uma tecnologia de compressão de vídeo 
baseada em MPEG4, que permite guardar 
ficheiros grandes como filmes, apresentações 
de filmes e videoclips em suportes como discos 
CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra 
combina a reprodução de DivX com funções 
fantásticas como legendas integradas, vários 
idiomas de áudio, várias faixas e menus num só 
formato de ficheiro conveniente.

Dual Media
Os Gravadores de DVD da Philips suportam 
gravação "multimédia dupla" - a capacidade de 
criar gravações em discos DVD+R/RW, DVD-
R/RW e DVD+R DL. Agora pode comprar 
qualquer disco, porque o gravador Philips cria 
sempre gravações totalmente compatíveis, que 
podem ser reproduzidas por qualquer leitor de 
DVD.
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Imagem/Visualização
• Conversor D/A: 10 bits, 54 MHz
• Conversor A/D: 10 bits 27 MHz
• Melhoramento de imagem: Varrimento 

progressivo

Som
• Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
• Conversor A/D: 16 bits, 48 kHz

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

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

• Compressão de áudio: Dolby Digital
• Suporte multimédia de gravação: DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL, HDD
• Melhoramentos de gravação: Dividir, Apagar, 

Gravação com um só toque (OTR), Gravação do 
Nome do Programa, Inserção de Marcador de 
Capítulo, Gravação Segura, Índice de Imagens 
Seleccionável

Reprodução de vídeo
• Suporte de reprodução: CD-R/CD-RW, DVD+R/

+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, DVD-R DL, 
DVD vídeo, CD/SVCD vídeo

• Formatos de compressão: MPEG2, MPEG1, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra

Reprodução de áudio
• Suporte de reprodução: CD áudio, CD-R/RW, 

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

• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3, 
MPEG2 Multicanais, PCM, WMA

Reprodução de fotografias
• Suporte de reprodução: CD-R/RW, DVD+R/

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

• Formato de compressão de imagens: JPEG, 
Fotografias JPEG de câmaras digitais

• Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom

Suporte de armazenamento
• Capacidade do Disco Rígido: 160 GB
• Melhoramentos de gravação HDD: repetição 

instantânea, Pausa em Televisão Directa, Salto 
Instantâneo, Time Shift Buffer, FlexTime

• Capacidade de gravação de vídeo HDD: até 180 
(modo SLP) hr

Sintonizador/recepção/transmissão
• sistema TV: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K, SECAM L/L'
• Sintonizador TV Digital: DVB-T (livre), TNT

Conectividade
• Ligações frontais/laterais: Entrada i.LINK 

DV(IEEE1394, 4 pinos), Entrada áudio L/R, Entrada 
CVBS, Entrada S-video

• Ligações posteriores: Saída analógica áudio 
esquerda/direita, Saída coaxial digital, Entrada para 
antena RF / saída de TV, SCART1 (saída CVBS, 
RGB), SCART2 (entrada CVBS, RGB), Saída HDMI, 
Saída de vídeo componente

Comodidade
• Melhorar Programação/Temporizador: Programa 

de Repetições Diárias/Semanais, Temporizador 
Manual, Gravação com um toque, ShowView, 
Controlo de gravação VPS/PDC

• Eventos Programáveis: 36
• Guia de Programação Electrónico: TV Guia no ecrã

Alimentação
• Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz
• Consumo de energia: 35 W
• Consumo de energia em modo de espera: 5,8 W

Acessórios
• Acessórios incluídos: Cabo da antena, Manual de 

início rápido, Telecomando, Manual do utilizador, 
Cabo Full SCART, Folheto de Garantia, 2 pilhas 
AA, cabo de antena RF

Dimensões
• Peso incl. embalagem: 6,3 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

560x137x460 mm
• Dimensões do produto (LxPxA): 420x315x59 mm
• Peso do produto: 3,7 kg
•
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