
agrywarka DVD z dyskiem twardy
N m
Nagrywanie na dysku twardym — zachowaj wspomnienia!
Możesz nagrywać co zechcesz bez obaw o miejsce do zapisania nagrania. Zapisz 
nagrania o cyfrowej jakości w formacie DVD.

Doskonałe nagrywanie
• Do 130 godzin programu telewizyjnego na dysku twardym 80 GB
• Szybka archiwizacja z dysku twardego na płytę DVD przy prędkości 20x
• Wstrzymywanie programów na żywo pozwala zrobić przerwę i niczego nie przegapić
• Powtórka pozwala ponownie obejrzeć ciekawą scenę po naciśnięciu przycisku
• FlexTime: zacznij oglądać, nie czekając na koniec nagrywania

Proste nagrywanie z telewizora!
• GUIDE Plus+ — elektroniczny program telewizyjny na ekranie
• Nagrywanie z przystawki sterowane za pomocą podczerwieni

Zachowaj wspomnienia na DVD
• Smart chaptering dzieli nagranie na sceny za pomocą złącza i.LINK
• Cyfrowe wejście i.LINK zapewnia idealne kopiowanie cyfrowych nagrań z kamery
Podziel się ulubionymi nagraniami
• Płyty DVD pasują do istniejących odtwarzaczy i napędów DVD
• Zawsze zgodny zapis z formatami: DVD+R/RW
Philips
Nagrywarka DVD z 
dyskiem twardym z 
FlexTime i cyfrowym 
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dpowiednich firm.
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Obraz/Wyświetlacz
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 9 bit, 27 MHz
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 10 bit, 

54 MHz

Dźwięk
• Przetwornik analogowo-cyfrowy: 24 bit, 96 kHz
• Przesłuch (1 kHz): 105 dB
• Przetwornik cyfrowo-analogowy: 24 bit, 96 kHz
• Dynamika (1 kHz): 90 dB
• Stosunek sygnału do szumu: 105

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

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

• Tryby odtwarzania płyty: Odtwarzanie 
wielokrotne A-B, Odtwarzanie wielokrotne 
rozdziału, Menu płyty, Szybkie odtwarzanie do 
tyłu, Szybkie odtwarzanie do przodu, Odtwarz. 
klatka po klatce do przodu, Wstrzymanie 
odtwarzania, PBC, Odtwarzanie od momentu 
zatrzymania, Wyszukiwanie do przodu/w tył, 
Odtwarzanie w kolejności losowej, Odtwarzanie 
w zwolnionym tempie, Odtwarzanie 
wielokrotne tytułu, Powiększenie

• Region DVD: 2
• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Nagrywanie wideo
• Kompresja audio: Dolby Digital
• Formaty kompresji: MPEG2
• Maksymalny czas nagrywania na DVD: 8 godz.
• Funkcje poprawy nagrywania: Wstawianie 

znacznika rozdziału, Podziel, Kasowanie, Ręczne 
oznaczanie rozdziału, Nagrywanie jednym 
przyciskiem (OTR), Nagrywanie wg nazwy 
programu, Bezpieczne nagrywanie, Możl. edycji 
indeksu obrazów, Nagrywanie wg identyfikatora 
stacji

• Tryby nagrywania: M1: 60 minut, M2: 120 minut, 
M2x: 150 minut, M3: 180 minut, M4: 240 minut, 
M6: 360 minut, M8: 480 minut

• System nagrywania: NTSC, PAL

Odtwarzanie audio
• Funkcje odtwarzania płyt CD: Introscan-

odtw.począt. utworów, Następna/poprzednia 
ścieżka, 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: Szybkie odtwarzanie 
do przodu/do tyłu, Przeszukiwanie nast./
poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. 
ścieżki

• Obsługiwane systemy plików: ISO-9660
• Obsługa znaczników ID3
• Sposób ładowania: Napędzany silnikiem, Szuflada
• Częstotliwość próbkowania MP3: 32, 44 1, 

48 kHz

Nośnik pamięci
• Technologia Extra Hard Disk: Wstrzymywanie 

programów na żywo, Równoczesne nagrywanie 
i odtwarzanie

• Pojemność twardego dysku: 80 GB
• Funkcje nagrywania na dysku twardym: 

Natychmiastowy skok, Powtórka, Bufor 
przesunięcia czasu, Pasek stanu czasu

• Kopiowanie dysk twardy — płyta DVD: z dużą 
prędk. (kopiow. bezpośrednie)

• Maks. czas nagrań wideo na HDD: 130 godz.
• Nośnik nagrywania: DVD+R, DVD+RW
• Prędkość nagryw. płyt CD-R i DVD+R: do 20x 

na płycie DVD+R w trybie M8

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

(IEC75)
• System TV: PAL, SECAM
• Odtwarzanie wideo: NTSC, PAL, SECAM

Możliwości połączenia
• Złącze Ext 1 Scart: Wejście i wyjście CVBS, 

Wejście/wyjście audio, Wyjście RGB, Wyjście S-
video

• Złącze Ext 2 Scart: Wejście i wyjście CVBS, 
Wejście/wyjście audio, Wejście S-video, Wejście 
RGB, Dekoder

• Złącza z przodu/z boku: Wejście audio L/P, Wej. 
i.LINK DV (IEEE1394, 4-styk.), Wejście S-video, 
Wejście wideo

• Inne połączenia: Wyjście analogowe audio L/P, 
Antena IEC75, Wyj. component video z 
przeplotem, Kompozytowe wyjście wideo 
(CVBS), Koncentryczne wyjście cyfrowe, 
Cyfrowe wyjście optyczne, Mysz na 
podczerwień, Wyjście S-video

Wygoda
• Zabezpieczenie przed dziećmi: Blokada 

rodzicielska
• Graficzny interfejs użytkownika Compass: Część 

HDD Tak, płyta DVD+RW nie
• Funkcje zwiększające wygodę: Elektr. 

przewodnik po programach, Języki menu
• Biblioteka płyt: Do 9000 tytułów, Do 999 płyt
• Typ wyświetlacza: FTD
• Odporny na upadki: 76 cm
• Łatwa instalacja: Automatyczna instalacja, 

Automat. instalacja kanałów (ACI), System 
automat. strojenia (ATS)

• Łatwy w obsłudze: Tryb demonstracyjny
• Elektroniczny przewodnik po programach: 

GUIDE Plus+
• Elem. sterujące umieszczone z przodu: Kursory 

w górę/na dół/w lewo/w prawo, FF/NEXT (Szyb. 
odt. do przodu/Nast.), Instrukcja, Dysk twardy 
HDD, OK, Otwarte/zamknięte, odtwarzaj, 
Nagrywanie, RWD/PREV, Zatrzymywanie

• Obsługa języka: do potw.
• Języki menu ekranowego OSD: duński, 

holenderski, angielski, fiński, francuski, niemiecki, 
włoski, norweski, portugalski, hiszpański, 
szwedzki

• Zaprogramowane kanały: 99
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 12
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Okres programowania: 1 miesiące
Funkcje programowania/zegara: Automat. 
nagrywanie TV SAT, Codzien./cotygod. powt. 
programu, Ster. przyst. TV za pomocą 
podczerw., Timer nastawiany ręcznie, 
Nagrywanie jednym przyciskiem, ShowView, 
Sterowanie nagrywaniem VPS/PDC
Pilot zdalnego sterowania: Uniwersalny
Pilot zdalnego sterowania: Zappa+
Typ pilota zdalnego sterowania: RC19046006

kcesoria
Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający 
sieciowy, Baterie do pilota zdalnego sterow., 
Koncentryczny przewód antenowy, Pełny 
przewód SCART, Przew. przyst. zwięk. zasięg 
podcz., Skrócona instrukcja obsługi, Pilot 
zdalnego sterowania, Książeczka bezpiecz. i 
gwarancyjna, Podręcznik użytkownika
Baterie w zestawie: 2 baterie Longlife AA
Wydrukowana instrukcja użytkownika
Skrócona instrukcja obsługi
Karta rejestracyjna: Wersja europejska
Pilot zdalnego sterowania: Zappa+

harakterystyka ekologiczna
Materiały opakowaniowe: Karton
Instr. obsługi  z papieru odzysk.

ymiary
Wymiary kartonu (SxGxW) w calach: 22,4 x 
16,5 x 7,2
Wymiary kartonu (SxGxW): 570 x 420 x 
182 mm
Archiwum: srebrny
Wymiary produktu (SxGxW) w calach: 17,1 x 
13,2 x 3,0
Wymiary produktu (SxGxW): 435 x 335 x 
76 mm
Waga produktu: 5,3 kg
Waga produktu (funty): 000
Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 40°C
Waga wraz z opakowaniem: 8 kg

oc
Pobór mocy: 38 W W
Zasilanie: 200–240 V, 50 Hz
Pobór mocy w trybie czuwania: 3
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ysk twardy 80 GB

zybka archiwizacja: prędkość 20x
zybka archiwizacja pozwala na wykonanie kopii 
agrania z dysku twardego na płycie DVD w czasie 
ielokrotnie krótszym od pierwotnego czasu 
agrywania. Po zapisaniu programu na dysku twardym 
ożna go skopiować na płytę DVD+R/RW z 
aksymalną prędkością.

strzymywanie programów na żywo
d momentu naciśnięcia przycisku wstrzymania 
glądany program jest zapisywany w bardzo dużej 
budowanej pamięci. W odpowiedniej chwili możesz 
acisnąć przycisk i oglądać program dalej, od momentu 
strzymania, jakby był na żywo.

owtórka
owtórka umożliwia kontrolę nad emocjonującymi 
ragmentami programów telewizyjnych, co pozwala 
jrzeć jeszcze raz np. scenę z filmu lub sytuację z 
eczu piłkarskiego — natychmiast, naciskając tylko 
rzycisk. Scena może zostać odtworzona z dysku 
wardego, nie przerywając nagrywania reszty 
rogramu.

unkcja FlexTime
lexTime umożliwia oglądanie programu, którego 
agrywanie się jeszcze nie zakończyło. Jest to możliwe 
zięki olbrzymiej szybkości działania dysku twardego. 
agrywając, można także oglądać dowolny inny 
rogram z dysku twardego.

UIDE Plus+ — program TV na ekranie
UIDE Plus+ to darmowy, wyświetlany na ekranie 
rogram telewizyjny, w którym jest napisane, co będzie 
 telewizji przez kilka najbliższych dni, i który 
możliwia zaprogramowanie timera nagrywarki DVD 

ednym naciśnięciem przycisku.

rzystawka TV sterowana na podczerwień
ysz SAT to specjalne urządzenie, które umożliwia 

terowanie zewnętrznymi odbiornikami satelitarnymi 
rzez nagrywarkę DVD. Przyrząd ten włącza odbiornik 

satelitarny i wybiera odpowiedni kanał, wysyłając 
polecenia zdalnego sterowania w podczerwieni.

Smart chaptering
Funkcja „Smart chaptering” wykrywa cięcia scen 
(zmiany daty/godziny) w oryginalnym nagraniu DV i 
dzieli według nich kopię DVD na rozdziały.

Cyfrowe wejście i.LINK
Złącze i.Link, znane także jako IEEE 1394 lub 
FireWire, to uznany na całym świecie standard 
podłączania cyfrowych urządzeń wideo, który jest 
wykorzystywany w domowym sprzęcie wideo, jak 
kamery D8 i DV, a także w komputerach osobistych. 
Jest on o tyle wygodny, że wszystkie sygnały audio i 
wideo są przesyłane tym samym kablem. Cyfrowe 
wejście wideo i.LINK umożliwia kopiowanie domowych 
nagrań wideo bez utraty jakości oryginału.

Dwustronna zgodność
Nagrywarki DVD mogą odtwarzać zwykłe płyty DVD-
Video, ale równie ważne jest, aby nagrane w nich płyty 
DVD+R i DVD+RW dało się odtwarzać w bieżących 
odtwarzaczach DVD-Video.

Nagrania zawsze zgodne
HDRW720/02
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