
VD рекордер/твърд диск
D

Запишете днес на твърд диск и го запазете завинаги
Записвайте всичко, без повече да се притеснявате къде ще го запаметите. С
ъхранявайте каквото желаете с трайното цифрово качество на DVD

Решение за перфектен запис
• Запис на до 130 часа TV програма на 80 GB твърд диск
• Високоскоростно архивиране от твърд диск на DVD при скорост до 20x
• Пауза в ТВ предаване на живо - за прекъсване, без да пропуснете нищо
• Незабавно повторение на ценни мигове от ТВ програма с едно натискане на бутон
• FlexTime: гледайте началото, докато записвате края

Опростяване на телевизионния запис!
• GUIDE Plus+ електронен екранен ТВ справочник
• Инфрачервено управление за запис от Set-Top Box

Съхранете любимите си спомени на DVD
• Разделяне на глави добавя маркери на глави по сцени през i.LINK
• Цифров вход i.Link за идеални цифрови копия от камкордер
Споделете любимите си записи
• Ваши DVD дискове могат да се ползват в други DVD плеъри и устройства
• Винаги съвместими записи: с дискове DVD+R/+RW
Philips
DVD рекордер/твърд 
диск с FlexTime и цифров 
вход i.LINK
HDRW720
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Картина/дисплей
• Цифро-аналогов преобразувател: 9 бита, 27 

MHz
• Цифро-аналогов преобразувател: 10 битов, 54 

MHz

Звук
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz
• Crosstalk (1kHz): 105 dB
• Цифро-аналогов преобразувател: 24 битов, 96 

kHz
• Динамичен обхват (1 kHz): 90 dB
• Съотношение сигнал/шум: 105

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: MPEG1, MPEG2
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, 

CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD+R, DVD-RW 
(видеорежим), DVD-R, DVD-видео, MP3-CD, 
SVCD, Video CD

• Режими на възпроизвеждане на диска: A-B 
повторение, Повторение на епизод, Дисково 
меню, Бързо пренавиване назад, Бързо 
пренавиване напред, Покадрово 
придвижване напред, Пауза, PBC, 
Подновяване след стоп, Търсене напред/
назад, Разбъркано възпроизвеждане, Забавен 
каданс, Повторение на заглавията, 
Увеличение

• DVD регион: 2
• Система за възпр. на видеодискове: NTSC, 

PAL

Видеозапис
• Аудиокомпресия: Dolby Digital
• Формати на компресиране: MPEG2
• Максимално време за запис на DVD: 8 hr
• Подобрения за запис: Вмъкване на маркер за 

епизод, Разделяне, Изтриване, Ръчно 
маркиране на епизоди, Запис с едно 
докосване (OTR), Запис на името на 
програмата, Безопасен запис, Картини за 
индексиране по избор, Запис на 
идентификатора на станцията

• Режими на запис: M1: 60 минути, M2: 120 
минути, M2x: 150 минути, M3: 180 минути, M4: 
240 минути, M6: 360 минути, M8: 480 минути

• Записваща система: NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане
• Подобрения за възпроизвеждане на CD: 

Встъпително сканиране, Следваща/предишна 
мелодия, Повторение, Размесване

• Формат на компресиране: Dolby Digital, DTS, 
MP3, MPEG2 Multichannel, PCM

• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, 
CD-RW, MP3-CD

• Режими на възпроизвеждане на диска: Бързо 
напред/назад, Търсене следв./пред. песен в 
албум, Търсене на следваща/предишна 
мелодия

• Поддържани файлови системи: ISO-9660
• Поддръжка на ID3 тагове: да

• Тип зареждане: моторизиран, Чекмедже
• Честоти на семплиране при MP3: 32, 44.1, 

48 kHz

Носители за съхранение на данни
• Технология с допълнителен твърд диск: 

Пауза в TV предаване, Едновременен запис и 
възпроизвеждане

• Капацитет на твърдия диск: 80 GB
• Подобрения за запис на твърд диск: 

Незабавен скок, Незабавно повторение, 
Буфер за изместване по време, Лента за 
състоянието на времето

• Копиране от твърд диск на DVD: бързо 
(директно) копиране

• Обем на твърдия диск за видеозапис: 130 hr
• Носители за запис: DVD+R, DVD+RW
• Скорост на запис: до 20x на DVD+R в режим 

M8

Тунер/приемане/предаване
• Антенен вход: 75 ома коаксиален (IEC75)
• Телевизионна система: PAL, SECAM
• Възпроизвеждане на видео: NTSC, PAL, 

SECAM

Възможности за свързване
• Ext 1 Scart: Вход/изход за CVBS, Аудио вход/

изход, Изход RGB, Изход S-video
• Ext 2 Scart: Вход/изход за CVBS, Аудио вход/

изход, Вход S-video, Вход RGB, Декодер
• Предни/странични конектори: Аудио вход Л/

Д, i.LINK вход за DV (IEEE1394, 4-изв.), Вход 
S-video, Вход видео

• Други връзки: Аналогов изход за звук ляв/
десен, Антена IEC75, Изход за компонентно 
видео (презр.), Изход компонентно видео 
(CVBS), Коаксиален цифров изход, Цифров 
оптичен изход, Инфрачервена мишка, Изход 
S-video

Удобство
• Защита от деца: Заключване за деца
• Графичен интерфейс Compass: HDD да, 

DVD+RW не
• Подобрения за удобство: Електронен 

наръчник на програми, Езици на менюто
• Библиотека с дискове: До 9000 заглавия, До 

999 диска
• Тип на дисплея: FTD
• Устойчив на  изпускане: 76 cm
• Лесно инсталиране: Автоматично 

инсталиране, Автомат. инсталиране на канали 
(ACI), Автоматична с-ма за настройка (ATS)

• Лесен за работа: Демонстрационен режим
• Електронен справочник за програми: GUIDE 

Plus+
• Бутони за управл. на предния панел: Курсор 

нагоре/надолу/наляво/надясно, FF/NEXT 
(Бързо напред/следващ), Ръководство, HDD, 
OK, Отворяне/затворяне, възпроизвеждане, 
Запис, RWD/PREV, стоп

• Поддръжка на езици: tbc
• Езици на екранното меню: Датски, 

Холандски, Английски, Финландски, 
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Френски, Немски, Италиански, Норвежки, 
Португалски, Испански, Шведски
Предварително настроени канали: 99
Програмируеми събития: 12
Период на програмиране: 1 month
Подобрения за програмирането/таймера: 
Автоматичен сателитен запис, Повторение 
програми по дни/седм., ИЧ управл. на 
декодер (Set Top Box), Ръчен таймер, Запис с 
едно докосване, ShowView, VPS/PDC 
управление на записа
Дистанционно управление: Универсално
Дистанционно управление: Zappa+
Тип на дистанц. управление: RC19046006

ксесоари
Аксесоари в комплектацията: Захранващ 
кабел, Батерии за дистанционното, 
Коаксиален кабел за ВЧ антена, Кабел пълен 
SCART, Кабел за инфрачервения екстендер, Р
ъководство за бързо инсталиране, 
Дистанционно управление, Брошура за 
безопасност и гаранция, Ръководство за 
потребителя
Батериите са включени: 2  Longlife AA батерии
Печатно ръководство за потребителя
Ръководство за бързо инсталиране: да
Регистрационна карта: Европейска версия
Дистанционно управление: Zappa+

кологични спецификации
Материал на опаковката: Картон
Рециклирана хартия на ръководството

азмери
Размери на кутията (ШxДxВ) инча: 22,4 x 16,5 
x 7,2
Размери на кашона (ШxДxВ): 570 x 420 x 182 
мм
Цвят на кутията: чисто сребро
Размери на изделието (ШxДxВ) инча: 17,1 x 
13,2 x 3,0
Размери на изделието (ШxДxВ): 435 x 335 x 
76 мм
Тегло на изделието: 5,3 kg
Тегло на изделието: 000
Температурен диапазон (работен): от 0°C до 
40°C
Тегло вкл. опаковката: 8 kg

ощност
Потребявана мощност: < 3 W W
Електрозахранване: 200-240 V, 50 Hz
Консумация в режим на готовност: 3 инча
HDRW720/02
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DVD рекордер/твърд диск с FlexTime и цифров вход i.LINK
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върд диск 80 GB

исокоскоростно архивиране: скорост 
0x
исокоскоростното архивиране ви дава 
ъзможност да правите копие на запис от твърд 
иск на DVD за част от времето на оригиналния 
апис. След като програмата е записана на 
върдия диск, можете да я копирате на DVD+R/
RW с максимална скорост.

ауза в TV предаване на живо
ного голяма вградена памет записва 

рограмата, която гледате в момента, щом 
атиснете бутона за пауза. Когато поискате, 
ожете да възобновите програмата от 
омента, в който сте натиснали "пауза", все 
дно, че гледате програма на живо.

езабавно повторение
 Instant Replay най-вълнуващите моменти по 
елевизията са под ваш контрол и така ще 
ожете да изживявате повторно ценни моменти 
ато кадри от филм или положения от футболен 
ач незабавно - само с едно натискане на бутон. 
върдият диск може да покаже повторение на 
сяка една сцена без прекъсване на записа на 
елевизионната програма.

lexTime
 FlexTime можете да гледате програма, докато 
се още се записва, благодарение на изключително 
олямата скорост на твърдия диск. Освен това, 
ожете да гледате друга програма от твърдия 
иск, докато на него се записва нещо друго.

UIDE Plus+ екранен ТВ справочник
UIDE Plus+ е електронен справочник за програми 

 безплатен екранен телевизионен справочник, 
ойто ви показва какво ще има по телевизията 
рез следващите два дни и който ви дава 
ъзможност да програмирате таймера на DVD 
екордера с натискане на един бутон.

Управление на Set-Top Box
Сателитната мишка е специален аксесоар, който 
позволява на DVD рекордер да управлява външни 
сателитни приемници. Той изпраща 
инфрачервени дистанционни команди за 
управление, за да включи сателитния приемник и 
да избере правилния канал.

Интелигентно разделяне на глави
Интелигентното разделяне на глави открива 
сцените (промени в час/дата) в оригинала на DV, 
за точно подреждане на главите в DVD копието.

Цифров вход i.Link
Известна също като IEEE 1394 и FireWire. i.LINK е 
световният стандарт за свързване на цифрови 
видео устройства, използван в оборудване за 
цифрово домашно видео, като DV и D8 
камкордери, а също и персонални компютри. Тя 
пренася удобно с един единствен кабел всички 
аудио и видео сигнали. С входа за цифрово видео 
i.LINK можете да копирате домашни видео записи 
с качеството на оригиналната цифрова картина.

Двойна съвместимост
DVD рекордерите могат да възпроизвеждат 
обикновени DVD-Video дискове, но не по-маловажно 
е DVD+R и DVD+RW дискове, записани на тях, да 
могат да се възпроизвеждат на съществуващи 
DVD-Video плеъри.

Гарантирано съвместим запис
HDRW720/02

кценти на продукта
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