
VD rekordér/harddisk
D

Čo si nahráte na pevný disk, si môžete uchovať po celý život
Nahrajte všetko bez toho, aby ste sa ešte niekedy obávali o úložný priestor. Ponechajte 
si všetko, čo chcete, na trvácnom DVD v digitálnej kvalite.

Perfektné nahrávacie riešenia
• Zaznamenajte až 130 hodín z televízie na 80 GB pevný disk
• Rýchla archivácia z pevného disku na disk DVD pri až 20-násobnej rýchlosti
• Pause Live TV vám zaistí pauzu bez toho, aby ste niečo zmeškali
• Instant Replay pre znovuprehratie momentu v TV jedným dotykom
• Vďaka funkcii FlexTime sledujete začiatok, zatiaľ čo nahrávate koniec

TV nahrávanie je jednoduchšie!
• Elektronický sprievodca TV programami GUIDE Plus+
• Infračervené ovládanie pre nahrávanie zo set-top boxu

Uchovajte svoje obľúbené spomienky na DVD
• Inteligentné oddeľovanie kapitol pridá značky podľa scén cez i.LINK
• Digitálny vstup i.LINK pre vynikajúce digitálne kópie z videokamery
Zdieľajte svoje obľúbené nahrávky
• DVD disky prehrá bežný DVD prehrávač aj PC mechanika
• Vždy kompatibilné nahrávky: s DVD+R/+RW diskami
Philips
DVD rekordér/pevný disk 
s FlexTime a digitálnym 
vstupom i.LINK
HDRW720
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Obraz/Displej
• A/D konvertor: 9 bit, 27 MHz
• D/A konvertor: 10 bit, 54 MHz

Zvuk
• A/D konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• Crosstalk (1kHz): 105 dB
• D/A konvertor: 24 bitov, 96 kHz
• Dynamický rozsah (1 kHz): 90 dB
• Odstup signálu od šumu: 105

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: MPEG1, MPEG2
• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, DVD, 

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

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, 
Opakovanie kapitoly, Menu disku, Rýchlo 
dozadu, Rýchlo dopredu, Snímok dopredu, 
Pozastaviť, PBC, Pokračovať v prehr. od 
zastavenia, Hľadanie smerom dopredu/naspäť, 
Náhodné prehrávanie, Pomalý pohyb, 
Opakovanie názvu, Približovanie

• DVD región: 2
• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Záznam videa
• Kompresia zvuku: Dolby Digital
• Formáty kompresie: MPEG2
• Maximálny čas nahrávania na DVD: 8 hod
• Zdokonalenia nahrávania: Vloženie značky 

kapitoly, Rozdeliť, Vymazať, Manuálne 
označovanie kapitol, Jednodotykové nahrávanie 
(OTR), Program nahrávania mien, Bezpečné 
nahrávanie, Voliteľné obrázky indexu, 
Nahrávanie podľa ID stanice

• Režimy nahrávania: M1: 60 minút, M2: 120 minút, 
M2x: 150 minút, M3: 180 minút, M4: 240 minút, 
M6: 360 minút, M8: 480 minút

• Systém nahrávania: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku
• Ďalšie možnosti prehrávania CD: Introscan, 

Ďalšia/Predchádzajúca stopa, Opakovať, 
Náhodný výber

• Formát kompresie: Dolby Digital, DTS, MP3, 
Viackanálové MPEG2, PCM

• Prehrávané médiá: CD, CD-R, CD-RW, MP3-
CD

• Režimy prehrávania disku: Rýchlo dopredu/
dozadu, Vyhľadávanie Ďalší/Predchádz. album, 
Vyhľadávanie Ďalšia/Predchádz. stopa

• Podporované systémy súborov: ISO-9660
• Podpora ID3 textu: áno
• Typ zásobníka: Motorizovaná, Zásobník
• Vzorkovacia frekvencia MP3: 32, 44 1, 48 kHz

Pamäťové médium
• Extra technológia pevného disku: Zastavenie 

Live TV, Simultánne nahrávanie a prehrávanie
• Kapacita pevného disku: 80 GB
• Zdokonalenia nahrávania z disku: Okamžité 

preskočenie, Okamžité znovuprehrávanie, Time 
Shift Buffer, Tabuľka časového stavu

• Kopírovanie z pevného disku na DVD: vysoká 
rýchlosť (priame kopírovanie)

• HDD kapacita nahrávania videa: 130 hod
• Zapisovacie médium: DVD+R, DVD+RW
• Rýchlosť zapisovania: až 20 x n a DVD+R v 

režime M8

Tuner/Príjem/Vysielanie
• Vstup antény: 75-ohmový koaxiálny (IEC75)
• TV systém: PAL, SECAM
• Prehrávanie videa: NTSC, PAL, SECAM

Pripojiteľnosť
• Ext 1 Scart: CVBS vstup/výstup, Zvukový vstup/

výstup, RGB výstup, Výstup S-video
• Ext 2 Scart: CVBS vstup/výstup, Zvukový vstup/

výstup, Vstup S-video, RGB vstup, Dekóder
• Predné/bočné konektory: Zvukový vstup Ľ/P, 

i.LINK DV v (IEEE1394, 4-pin), Vstup S-video, 
Videovstup

• Iné pripojenia: Analógový audio Ľavý/Pravý 
výstup, Anténa IEC75, Výstup komponentového 
videa, Kompozitný video výstup (CVBS), 
Digitálny koaxiálny výstup, Digitálny optický 
výstup, IR myš, Výstup S-video

Pohodlie
• Detský zámok: Detská zámka
• Kompas GUI: Pevný disk áno, DVD+RW nie
• Vylepšenie užitočných funkcií: Elektronický 

programový sprievodca, Jazyky menu
• Knižnica diskov: až do 9 000 titulov, až do 999 

diskov
• Typ displeja: FTD
• Zabránenie tvorby šumu: 76 cm
• Jednoduchá inštalácia: Automatická inštalácia, 

Automatická inštalácia kanálov, Automatický 
systém ladenia

• Jednoducho sa poznáva: Demo režim
• Elektronický sprievodca programami: GUIDE 

Plus+
• Predné ovládacie prvky: Kurzor hore/dole/

doľava/doprava, RÝCHLO DOPREDU/ĎALŠIA, 
Príručka, HDD, OK, Otvoriť/Zatvoriť, 
prehrávanie, Nahrávanie, DOZADU/
PREDCHÁDZAJÚCA, zastavenie

• Jazyková podpora: tbc
• Zobrazené jazyky na obrazovke: Dánčina, 

Holandčina, Angličtina, Fínčina, Francúzština, 
Nemčina, Taliančina, Nórčina, Portugalčina, 
Španielčina, Švédčina

• Predvolené kanály: 99
• Programovateľné udalosti: 12
• Doba programovania: 1 mesiac
• Vylepšenia programovania/časovača: 

Automatické satelitné nahrávanie, Denné alebo 
týždenné opakovanie, IR ovládanie satelitného 
prijímača, Manuálny časovač, Jednodotykove 
nahrávanie, ShowView, Ovládanie nahrávania 
VPS/PDC

• Diaľkové ovládanie: Viac značiek
• Diaľkové ovládanie: Zappa+
• Typ diaľkového ovládača: RC19046006
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ríslušenstvo
Zahrnuté príslušenstvo: Sieťový napájací kábel, 
Batérie pre diaľkové ovládanie, Koaxiálny kábel 
antény RF, Kábel SCART, Predlžovací kábel IR, 
Sprievodca pre rýchly štart, Diaľkové ovládanie, 
Informácie o záruke a bezpečnosti, Užívateľský 
manuál
Vrátane batérii: 2 x AA Longlife
Vytlačená užívateľská príručka: áno
Sprievodca pre rýchly štart: áno
Registračná karta: Európska verzia
Diaľkové ovládanie: Zappa+

Green" špecifikácie
Baliaci materiál: Lepenka
Príručka z recyklovaného papiera: áno

ozmery
Rozmery kartónu (ŠxHxV) v palcoch: 22,4 x 16,5 
x 7,2
Rozmery kartónu (ŠxHxV): 570 x 420 x 182 mm
Farebná skrinka: precízna strieborná
Rozmery produktu (ŠxHxV), v palcoch: 17,1 x 
13,2 x 3,0
Rozmery produktu (ŠxHxV): 435 x 335 x 76 mm
Hmotnosť produktu: 5.3 kg
Hmotnosť produktu (v librach): 000
Rozsah teploty (prevádzkový): 0°C až 40°C
Váha vrátane balenia: 8 kg

apájanie
Spotreba energie: 38 W W
Napájanie: 200-240 V, 50Hz
Spotr. energie v pohotovostnom stave: 3
HDRW720/02

Technické údaje

DVD rekordér/pevný disk s FlexTime a digitálnym vstupom i.LINK
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0 GB pevný disk

ýchla archivácia: rýchlosť 20x
ysokorýchlostná archivácia umožňuje vytvoriť kópiu 
áznamu z pevného disku na DVD v zlomku pôvodnej 
oby nahrávania. Akonáhle je program uložený na 
DD, môžete  ho skopírovať na DVD+R/+RW pri 
aximálnej rýchlosti.

ozastavenie živého vysielania
eľmi veľká vstavaná pamäť zaznamená práve 
ledovaný program na obrazovke, keď stlačíte tlačidlo 
ozastavenia. Keď budete chcieť, môžete pokračovať v 
rograme od momentu, kedy ste ho pozastavili, ako 
eby ste pozerali program naživo.

kamžité znovuprehrávanie
ďaka okamžitému znovuprehrávaniu môžete ovládať 
zrušujúce TV momenty a opätovne si okamžite 
ychutnať vzácny TV moment, ako napríklad scénu z 
ilmu alebo futbalový zápas stlačením jedného tlačidla. 
evný disk dokáže prehrávať akúkoľvek scénu zatiaľ, 
o pokračuje v nahrávaní TV programu.

lexTime
omocou funkcie Flex Time môžete vďaka extrémnej 
ýchlosti pevného disku pozerať program aj počas jeho 
ahrávania. Tiež môžete sledovať iný program z 
evného disku, zatiaľ čo nahrávate niečo iné.

prievodca TV programami GUIDE Plus+
UIDE Plus+ je elektronický sprievodca TV 
rogramami, ktorý sa poskytuje zadarmo na 
brazovke. Zobrazuje, čo bude v televízii pár 
asledovných dní a umožňuje naprogramovať časovač 
VD rekordéra stlačením tlačidla.

et-top box infračervené ovládanie
at Mouse je špeciálne príslušenstvo, ktoré umožňuje 
VD rekordéru ovládať externé satelitné prijímače. 
asiela diaľkové infračervené príkazy na zapnutie 
atelitného prijímača a nastavenie správneho kanálu.

nteligentné oddelovanie kapitol
Inteligentné oddelovanie kapitol zisťuje strihy scén 
(časové/dátumové zmeny) v originálnom DV, aby na 
kópii DVD presne nadväzovali.

Digitálny vstup i.LINK
i.LINK je celosvetová norma na spájanie digitálnych 
video zariadení, známa aj ako IEEE 1394 a FireWire. 
Používa sa na digitálnom domácom video vybavení ako 
napr. DV a D8 videokamerách, ako aj počítačoch. 
Pohodlne prenáša zvukové a video signály cez jeden 
kábel. S digitálnym videovstupom i.LINK môžete 
kopírovať videá v ich pôvodnej digitálnej kvalite obrazu.

Dvojsmerná kompatibilita
DVD rekordéry prehrávajú bežné DVD-Video disky, ale 
rovnako dôležitý je fakt, že DVD+R a DVD+RW disky, 
ktoré na nich nahráte, možno prehrávať na existujúcich 
DVD-Video prehrávačoch.

Vždy kompatibilné nahrávky
HDRW720/02

ajdôležitejšie produkty
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