
VD-felvevő/Merevlemez
D

Már ma merevlemezre rögzítheti, és egy életen át élvezheti.
Mostantól bármit felvehet, nem kell tárolási gondokkal foglalkoznia. A vágott filmet 
tartós, digitális minőségben tárolhatja DVD-n.

A tökéletes megoldás rögzítéshez
• Rögzítsen akár 130 órányi TV-adást a 80 MB-os merevlemezre
• Nagy sebességű archiválás a merevlemezről DVD-re akár 20x sebességgel
• Élő TV kép "szüneteltetése", hogy semmiről se maradjon le
• Azonnali ismétlés egyetlen érintéssel, élő TV-adás újbóli megtekintéséhez
• FlexTime: A film elejének nézése a film végének felvétele közben

Egyszerű rögzítés TV-ből
• GUIDE Plus+ elektronikus TV-műsorfüzet a képernyőn
• Az infravörös vezérlővel felvételeket lehet készíteni a set-top box-ból

Őrizze meg kedves emlékeit DVD-n
• A Smart chaptering az i.LINK segítségével jelöléseket ad a fejezetekhez
• i.LINK digitális bemenet a tökéletes másoláshoz digitális kamkorderről
Ossza meg másokkal kedvenc felvételeit
• A DVD-k lejátszása a meglévő DVD-lejátszókon és meghajtókon
• Mindig kompatibilis felvételek: DVD+R/RW lemezekkel
Philips
Merevlemezes DVD-
felvevő FlexTime 
funkcióval és i.LINK 
digitális bemenettel
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Kép/Kijelző
• A/D átalakító: 9 bit, 27 MHz
• D/A átalakító: 10 bit, 54 MHz

Hang
• A/D átalakító: 24 bit, 96 kHz
• Keresztbeszélgetés (1 kHz): 105 dB
• D/A átalakító: 24 bit, 96 kHz
• Dinamikus tartomány (1 kHz): 90 dB
• Jel/zaj arány: 105

Video lejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG1, MPEG2
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

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

• Lemezlejátszási módok: A-B ismétlés, 
Fejezetismétlés, Lemez menü, Gyors visszaugrás, 
Gyors előreugrás, Kockánkénti léptetés, Szünet, 
PBC, Lejátszás folytatása a leállítástól, Keresés 
előre/vissza, Véletlenszerű lejátszás, Lassú 
mozgás, Cím megismétlése, Zoom

• DVD régiókód: 2
• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Videofelvétel
• Hangtömörítés: Dolby Digital
• Tömörítési formátumok: MPEG2
• Max. felvétel idő DVD-n: 8 óra
• Rögzítési fejlesztések: Fejezetjelző beszúrása, 

Megosztás, Törlés, Kézi fejezetjelölés, 
Egyérintős felvétel (OTR), Pogramnév felvétel, 
Biztonságos felvétel, Kiválasztható indexképek, 
Állomásazonosító felvétel

• Felvételi módok: M1: 60 perc, M2: 120 perc, 
M2x: 150 perc, M3: 180 perc, M4: 240 perc, M6: 
360 perc, M8: 480 perc

• Rögzítési rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás
• CD-lejátszási extrák: Introscan, Következő/

Előző zeneszám, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, DTS, MP3, 

MPEG2 többcsatornás, PCM
• Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Lemezlejátszási módok: Gyors előre/visszaugrás, 

Következő/előző album keresés, Következő/
előző zeneszám keresés

• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660
• ID3 tag támogatás
• Betöltő típus: Motoros, Tálca
• MP3 mintavételezési sebességek: 32, 44,1, 

48 kHz

Média tárolás
• Extra Hard Disk technológia: Live TV szünet, 

Egyidejű felvétel és lejátszás
• Merevlemez kapacitása: 80 GB
• Merevlemezes felvételi fejlesztések: Azonnali 

ugrás, Azonnali ismétlés, Időeltolásos puffer, 
Időállapot-jelző vonal

• Másolás merevlemezről DVD-re: 
Nagysebességű (közvetlen) másolás

• Merevlemez videofelvételi kapacitása: 130 óra

• Adatrögzítő média: DVD+R, DVD+RW
• Rögzítési sebesség: M8 módban DVD+R-re max. 

20x

Tuner/Vétel/Adás
• Antenna bemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
• TV rendszer: PAL, SECAM
• Video lejátszás: NTSC, PAL, SECAM

Csatlakoztathatóság
• Ext 1 Scart: CVBS be/ki, Audio be/ki, RGB ki, S-

Video ki
• Ext 2 Scart: CVBS be/ki, Audio be/ki, S-video be, 

RGB be, Dekóder
• Elülső / oldalsó csatlakozók: audió B/J bemenet, 

i.LINK DV be (IEEE1394, 4 tűs), S-video be, 
Video be

• Egyéb csatlakozások: Analóg bal/jobb 
audiokimenet, Antenna IEC75, Vált. soros 
komponens videokimenet, Kompozit video 
kimenet (CVBS), Digitális koaxiális kimenet, 
Digitális optikai kimenet, IR egér, S-Video 
kimenet

Kényelem
• Gyermekvédelem: Gyermekzár
• Compass grafikus felh. felület: HDD rész igen, 

DVD+RW nem
• Kényelmi fejlesztések: Elektronikus 

programfüzet, Menünyelvek
• Lemezkönyvtár: Max. 9000 cím, Max. 999 lemez
• Kijelző típus: FTD (Fluoreszcens képcső)
• Csepp-próba: 76 cm
• Könnyen telepíthető: Automatikus telepítés, 

Automatikus csatorna-telepítés (ACI), 
Automatikus hangolási rendszer (ATS)

• Könnyen kitapasztalható: Bemutató üzemmód
• Elektronikus programfüzet: GUIDE Plus+
• Előlap vezérlőelemei: Kurzor fel/le/balra/jobbra, 

FF/NEXT (Gyors előreugrás/Következő), Guide 
(kalauz), HDD, OK, Nyitás/Zárás, lejátszás, 
Felvétel, RWD/PREV, stop

• Nyelvi támogatás: tbc
• Képernyőn megjelenő nyelvek: Dán, Holland, 

Angol, Finn, Francia, Német, Olasz, Norvég, 
Portugál, Spanyol, Svéd

• Előre beállított csatornák: 99
• Programozható események: 12
• Programozási periódus: 1 hónap
• Programozási/időzítési bővítések: Automatikus 

szatellit felvétel, Naponta/Hetente ismétlődő 
műsor, IR Set Top Box Control, Manuális 
időzítő, Felvétel egy gombnyomással, ShowView 
funkció, VPS/PDC felvételvezérlés

• Távvezérlés: Többmárkás
• Távvezérlés: Zappa+
• Távvezérlő típusa: RC19046006

Tartozékok
• Mellékelt tartozékok: Váltakozó áramú hálózati 

kábel, Elemek a távirányítóhoz, Koaxiális RF 
antennakábel, Teljes SCART kábel, IR bővítő 
kábel, Gyors áttekintő útmutató, Távvezérlés, 
Biztonsági és jótállási füzet, Felhasználói 
kézikönyv

• Mellékelt elemek: 2 AA méretű Longlife
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Nyomtatott felhasználói útmutató
Gyors áttekintő útmutató
Regisztrációs kártya: Európai verzió
Távvezérlés: Zappa+

örnyezetvédelmi adatok
Csomagolóanyag: Karton
Felh. kézikönyv újrahaszn. papírból

éretek
Kartondoboz méretei (szxméxma), hüv.: 22,4 x 
16,5 x 7,2
Kartondoboz méretei (sz x mé x ma): 570 x 420 
x 182 mm
Készülékház színe: precíziós ezüst
Termék méretei (szxméxma), hüvelyk: 17,1 x 
13,2 x 3,0
Termék méretei (sz x mé x ma): 435 x 335 x 76 
mm
Termék súlya: 5,3 kg
Termék tömege (fontban): 000
Hőmérséklettartomány (üzem): 0 °C-tól 40 °C-
ig
Súly csomagolással együtt: 8 kg

ram
Áramfogyasztás: 38 W W
Áramellátás: 200-240 V, 50 Hz
Készenléti áramfelvétel: 3
HDRW720/02

Műszaki adatok
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0 GB-os merevlemez

agy sebességű archiválás:20x sebesség
 nagy sebességű archiválási funkció segítségével az 
redeti rögzítési idő töredéke alatt másolhat át egy 
elvételt a merevlemezről DVD-lemezre. Miután a 
rogramot mentette a merevlemezre, maximális 
ebességgel másolhatja DVD+R/RW-lemezre.

V élő kép szüneteltetése
gy beépített memória a Szünet gomb megnyomásakor 
lkezdi felvenni az éppen nézett programot. Tetszés 
zerint újraindíthatja a programot attól a pillanattól 
ogva, amikor lenyomta a „szünet” gombot, mintha élő 
dást nézne.

zonnali ismétlés
z Azonnali ismétlés hozzásegíti Önt a TV izgalmas 
illanatainak a kezeléséhez, így újra élvezheti egy film 
agy egy futballmérkőzés TV-ben látott fontos 
illanatait, azonnal, egyetlen gombnyomással. A 
erevlemez bármelyik jelenetet vissza tudja játszani. 
iközben folytatja a tévéműsor felvételét.

lexTime
 FlexTime funkcióval egy adott programot annak 
elvétele közben is nézhet a merevlemez rendkívüli 
ebességének köszönhetően. A merevlemezen lévő 
öbbi programot is nézheti, miközben valamiről felvételt 
észít.

UIDE Plus+ TV-műsorfüzet a képernyőn
 GUIDE Plus+ egy Elektronikus programfüzet – a 
épernyőn megjelenő ingyenes TV programfüzet, amely 
 következő néhány napra előre megmutatja, mi lesz a 
V-ben, és lehetővé teszi Önnek, hogy egyetlen gomb 

enyomásával beprogramozza a DVD-felvevő időzőjét.

et top box infravörös vezérlő
 Sat egér egy különleges tartozék, amely lehetővé teszi 
 DVD-készülék számára, hogy kezelje a külső 
űholdvevőket. Infravörös távvezérlő parancsok 

üldésével bekapcsolja a műholdvevőt, és kiválasztja a 
egfelelő csatornát.

Ügyes fejezetkeresés
Az Ügyes fejezetkeresés megkeresi az eredeti DV-ben 
a jelenetvágásokat (idő/dátum váltásokat), hogy 
biztosítsa a DVD másolaton a fejezetek pontos 
illeszkedését.

i.LINK digitális bemenet
Az iEEE 1394-ként és FireWire-ként is ismert i.LINK a 
digitális videokészülékek csatlakoztatásának 
világszabványa, amelyet digitális otthoni 
videoberendezéseken, így például DV és D8 
kamkordereken, továbbá PC-ken is használnak. Az 
összes audio- és videojelet egyetlen kábelen továbbítja. 
Az i.LINK digitális videobemenettel az otthon készült 
videofelvételeket az eredeti digitális képminőséggel 
tudja másolni.

Kétirányú kompatibilitás
A DVD-felvevők le tudják játszani a szokványos DVD-
Video lemezeket, de ugyanolyan fontos, hogy a rajtuk 
felvett DVD+R és DVD+RW lemezeket is le lehessen 
játszani a meglévő DVD-lejátszókon.

Mindig kompatibilis felvételek
HDRW720/02
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