
VD recorder/Hard disc
D

Înregistraţi pe hard disc și păstraţi întreaga viaţă
Înregistraţi orice doriţi fără să fie nevoie să vă gândiţi unde să salvaţi. Păstraţi momentele 
cele mai dragi pe DVD, la calitate digitală durabilă.

Soluţia perfectă pentru înregistrare
• Înregistrează până la 130 de ore de programe TV pe hard disk-ul de 80 GB
• Arhivare ultrarapidă de pe HDD pe DVD la viteze de până la 20x
• Pauza Live TV vă permite să întrerupeţi vizionarea fără a pierde nimic
• Instant Replay pentru a retrăi dintr-o apăsare o transmisiune TV live
• FlexTime: urmăriţi începutul în timp ce înregistraţi sfârșitul

Înregistrări TV ușor de realizat
• Ghid TV electronic GUIDE Plus+, afișat pe ecran
• Control cu infraroșu pentru înregistrare din set-top box

Păstraţi-vă amintirile preferate pe DVD
• Stabilirea inteligentă a secţiunilor adaugă marcaje scene prin i.LINK
• Intrare digitală i.LINK, pentru copii perfecte de pe camera video
Partajaţi înregistrările dvs. preferate
• DVD-urile dvs. vor putea fi redate pe toate DVD playerele existente.
• Întotdeauna înregistrări compatibile: cu discuri DVD+R/RW
Philips
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Imagine/Ecran
• Convertor A/D: 9 biţi, 27 MHz
• Convertor D/A: 10 biţi, 54 MHz

Sunet
• Convertor A/D: 24 biţi, 96 kHz
• Diafonie (1kHz): 105 dB
• Convertor D/A: 24 biţi, 96 kHz
• Interval dinamic (1kHz): 90 dB
• Raport semnal/zgomot: 105

Redare video
• Formate de comprimare: MPEG1, MPEG2
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, DVD, 

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

• Moduri redare disc: Repetare A-B, Repetare 
capitol, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, 
Derulare rapidă înainte, Derulare înainte cadru 
cu cadru, Pauză, PBC, Reluare redare de la 
oprire, Căutare înainte/înapoi, Redare aleatorie, 
Redare lentă, Repetare titlu, Zoom

• DVD Region: 2
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Înregistrare video
• Compresie audio: Dolby Digital
• Formate de comprimare: MPEG2
• Timp maxim de înregistrare pe DVD: 8 hr
• Caracteristici înregistrare: Inserare marcaj 

capitol, Divizare, Ștergere, Marcare manuală 
capitol, Înregistrare One Touch (OTR), 
Înregistrare nume program, Safe Record, Index 
selectabil de imagini, Înregistrare ID post de 
radio

• Moduri de înregistrare: M1: 60 de minute, M2: 
120 de minute, M2x: 150 de minute, M3: 180 de 
minute, M4: 240 de minute, M6: 360 de minute, 
M8: 480 de minute

• Sistem de înregistrare: NTSC, PAL

Redare audio
• Caracteristici superioare redare CD: Introscan, 

Piesa anterioară/următoare, Repetare, Shuffle
• Format compresie: Dolby Digital, DTS, MP3, 

MPEG2 multi-canal, PCM
• Medii de redare: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Moduri redare disc: Derulare înainte/înapoi, 

Album următor/anterior, Piesă următoare/
anterioară

• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660
• Acceptă etichetă ID3
• Tip încărcător: Automat, Tavă
• Rată de eșantionare MP3: 32, 44.1, 48 kHz

Medii de stocare
• Tehnologie Extra Hard Disk: Pauză Live TV, 

Înregistrare și redare simultane
• Capacitate hard disk: 80 GB
• Caracteristici înregistrare pe HDD: Deplasare 

instantanee, Reluare instantanee, Buffer pentru 
decalare oră, Bară de stare pentru oră

• Copiere de pe HDD pe DVD: Viteză ridicată 
(copiere directă)

• Capacitate de înregistrare video HDD: 130 hr

• Mediu de înregistrare: DVD+R, DVD+RW
• Viteză de înregistrare: Până la 20x pe DVD+R în 

modul M8

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Intrare antenă: 75 ohm, coaxial (IEC75)
• Sistem TV: PAL, SECAM
• Redare video: NTSC, PAL, SECAM

Conectivitate
• Ext 1 SCART: Intrare/Ieșire CVBS, Audio in/out, 

RGB out, S-video out
• Ext 2 SCART: Intrare/Ieșire CVBS, Audio in/out, 

S-video in, RGB in, Decodor
• Conexiuni frontale/laterale: Intrare audio S/D, 

i.LINK DVin(IEEE1394,4-pin), Intrare S-video, 
Video in

• Alte conexiuni: Ieșire audio analogic S/D, Antenă 
IEC75, Ieșire video Component - Interlaced, Ieș. 
video Composite (CVBS), Ieșire coaxială digitală, 
Ieșire optică digitală, Mouse IR, S-Video out

Confort
• Protecţie copii: Blocare pentru copii
• Interfaţă grafică Compass: HDD - Da, DVD+RW 

- Nu
• Caracteristici pentru confort: Electronic 

Programming Guide, Limbi meniu
• Catalog de discuri: Până la 9000 de titluri, Până la 

999 de discuri
• Tip ecran: FTD
• Rezistent la șocuri: 76 cm
• Ușor de instalat: Instalare automată, Instalare 

automată canale (ACI), Sistem de reglare 
automată (ATS)

• Simplu de utilizat: Mod Demo
• Ghid electronic de programe: GUIDE Plus+
• Controale frontale: Cursor sus/jos/stânga/

dreapta, FF/NEXT (Derulare înainte/Următor), 
Ghid, HDD, OK, Deschis/Închis, Redare, 
Înregistrare, RWD/PREV, Stop

• Limbi: TBC
• Limbi OSD: Daneză, Olandeză, Engleză, 

Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, 
Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză

• Canale prestabilite: 99
• Evenimente programabile: 12
• Perioadă de programare: 1 lună
• Caracteristici programare/timer: Înreg. 

automată satelit, Repetare prog. zilnic/săpt., 
Control IR Set Top Box, Timer manual, Înreg. 
One Touch (OTR), ShowView, Control înreg. 
VPS/PDC

• Telecomandă: Multi-brand
• Telecomandă: Zappa+
• Tip telecomandă: RC19046006

Accesorii
• Accesorii incluse: Cablu de alimentare CA, 

Baterii pentru telecomandă, Cablu coaxial 
antenă radio, Cablu Full SCART, Cablu 
extindere IR, Ghid de iniţiere rapidă, 
Telecomandă, Certif. garanţie și sec., Manual de 
utilizare

• Baterii incluse: 2 baterii AA Longlife
• Ghid de utilizare tipărit
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Ghid de iniţiere rapidă
Card de înregistrare: Versiune europeană
Telecomandă: Zappa+

pecificaţii pentru protecţia mediului
Material de împachetat: Cutie
Manual din hârtie reciclată

imensiuni
Dimensiuni bax (LxAxÎ) (inch): 22,4 x 16,5 x 7,2
Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 570 x 420 x 182 mm
Culoare carcasă: Argintiu Precission
Dimensiune produs (LxAxÎ) inch: 17,1 x 13,2 x 
3,0
Dimensiuni produs (LxAxÎ): 435 x 335 x 76 mm
Greutate produs: 5,3 kg
Greutate produs (lb): 000
Interval temperatură (operare): între 0°C și 
40°C
Greutate cu ambalaj inclus: 8 kg

limentare
Consum: 38 W W
Alimentare: 200-240 V, 50Hz
Consum în stare de repaus: 3
HDRW720/02

Specificaţii
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ard disk de 80 GB

rhivare ultrarapidă: viteză 20x
rhivarea la viteză mare vă permite să copiaţi 

nregistrări de pe hard disk pe DVD în numai o fracţiune 
in timpul original de înregistrare. După stocarea unui 
rogram pe HDD puteţi să-l copiaţi pe DVD+R/RW la 
iteză maximă.

auză Live TV
emoria integrată de mari dimensiuni înregistrează 

rogramul pe care îl urmăriţi când apăsaţi butonul 
entru pauză. Ulterior, puteţi să reluaţi programul din 
omentul în care l-aţi întrerupt ca și cum aţi urmări o 

ransmisiune în direct.

nstant Replay
uncţia Instant Replay vă oferă controlul asupra 
omentelor unice de la televizor. Doriţi să revedeţi o 
numită scenă dintr-un film sau să reluaţi o fază 

nteresantă dintr-un meci de fotbal? Puteţi să o faceţi 
mediat, printr-o simplă apăsare de buton. Scena dorită 
a fi redată de pe hard disk, în timp ce programul se va 
nregistra în continuare.

lexTime
u ajutorul FlexTime, puteţi urmări un program în timp 
e acesta este în curs de înregistrare, datorită vitezei 
xtrem de ridicate a hard disk-ului. De asemenea, 
uteţi urmări un program înregistrat pe hard disk, în 
imp ce acesta înregistrează altceva.

hid TV GUIDE Plus+ afișat pe ecran
UIDE Plus+ este un ghid de programe electronic - un 
hid TV gratuit pe ecran, care afișează programul TV 
in următoarele zile și vă permite să programaţi timerul 
VD recorderului printr-o simplă apăsare a unui buton.

ontrol cu infraroșu pentru set-top box
at Mouse este un accesoriu special care permite unui 
VD recorder să controleze receiverele externe de 

atelit. Acesta trimite comenzi către telecomanda cu 
nfraroșii pentru a porni receiverul de satelit și a selecta 
analul corect.

Stabilire inteligentă a secţiunilor
Funcţia de stabilire inteligentă a secţiunilor detectează 
tăieturile de montaj (modificări de oră/dată) de pe DV-
ul iniţial, asigurându-se că secţiunile de pe copia DVD 
sunt ordonate exact.

Intrare digitală i.LINK
Cunoscut și sub denumirea de IEEE 1394 sau FireWire, 
i.LINK reprezintă standardul mondial pentru 
conectarea dispozitivelor video digitale. Acest standard 
este utilizat atât pentru echipamente digitale Home 
Video, cum ar fi camerele DV și D8, cât și pentru PC-
uri. Semnalul AV este transmis printr-un singur cablu. 
Prin i.LINK, puteţi copia imaginile video personale la 
calitatea iniţială a imaginilor digitale.

Compatibilitate bidirecţională
DVD recorderele pot reda discuri DVD-Video obișnuite, 
dar este la fel de important ca discurile DVD+R și 
DVD+RW înregistrate pe acestea să fie redate de 
playerele DVD-Video existente.

Întotdeauna înregistrări compatibile
HDRW720/02
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