
CD-Recorder

CDR 570

• Mini CD-Recorder passend bij de Philips mini’s.

• ‘Make CD’ commando voor het maken van een eigen CD op eenmalig beschrijf-

bare CD-R Digital Audio plaatjes. In principe afspeelbaar op iedere CD speler.

• Opnemen en desgewenst weer wissen op CD-RW Digital Audio plaatjes 

(andere dan CD-R). Deze spelen alleen op CD-Recorders of speciaal daarvoor

geschikte CD spelers.

• Direct Line Recording. Directe (1 op 1) digitale kopie van CD (44,1 kHz +/- 100

ppm). Ook het HD-CD (High Definition Compatible Digital) formaat wordt 1 op

1 gekopieerd.

• Ingebouwde ‘sample rate convertor’ zet alle overige digitale signalen tussen 

12 en 56 kHz om naar het CD formaat 44,1 kHz.

• Regelbaar opnameniveau, acht stappen analoog en 64 stappen digitaal 

(stereo) met fade in/out.

• CD-synchro opnamemogelijkheid van analoge en digitale bronnen (opname,

via 3 sec. buffergeheugen, start bij detecteren track en datastroom).

• Mogelijkheid zelf teksten toe te voegen.

• Digitale optische ingang en elektrische in/uitgang.

• Inclusief afstandsbediening en audio kabels.

• Afmetingen (b x h x d): 270 x 90 x 310 mm.
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Derde generatie Mini Audio CD-Recorder



CD-Recorder

CDR 570

Systeem : Compact Disc Digital 
Audio (rode boek)

Kanalen : 2 (stereo)
Toepassing : CD, CD-R Digital Audio,

CD-RW Digital Audio
Frequentiebereik : 2 - 20.000 Hz

Play back
Signaal/ruis verhouding (zonder : >100 dB
Sample Rate Convertor SRC)
Dynamisch bereik : >95 dB
Harmonische vervorming : 0,0039 %

Opname
Signaal/ruis verhouding : >98 dB
(analoog met SRC)
Signaal/ruis verhouding : hetzelfde als de bron 
(digitaal geen SRC)
Dynamisch bereik : >92 dB
Harmonische vervorming : 0,0079 %

Uitgangen
Analoog uitgangsniveau : 2 V RMS +/- 2 dB  

bij 0,2 kohm
Digitaal elektrisch : 0,5 V pp (IEC 958)  

bij 75 ohm

Ingangen
Digitaal in elektrisch : 0,5 V pp (IEC 958)  

bij 75 ohm
Digitaal in optisch : Toslink
Analoog ingangsniveau : 500 mV RMS /  

50 kohm = 0 dB

Algemeen
Digitaal in Direct Line Recording : 44,1 kHz +/- 100 ppm
Digitaal in via : 12 - 56 kHz
Sample Rate Convertor
Voeding : 230 V 50/60 Hz
Gewicht : ca. 4,0 kg
Opgenomen vermogen : < 19 W

Dealer mode
Indrukken: zowel de ‘open/close’ als ‘Program’ knoppen 
en tegelijk ‘power on’.
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TYPEBESCHRIJVING

- De Audio CD-Recorder/rewriter is een logische stap voor veel CD
liefhebbers. Een recorder voor het, eenmalig, zelf opnemen van
compilaties. Deze zijn afspeelbaar op ieder van de 700 miljoen
uitstaande CD spelers wereldwijd. Gecombineerd met de
mogelijkheid ook meermalen opnamen te maken en weer te wissen.
Deze laatste zogenaamde CD-RW plaatjes zijn, door de geringe
reflectie van de plaatjes, voorlopig alleen af te spelen op CD
loopwerken met een aangepaste laser. Philips heeft inmiddels een
compleet aanbod van CD spelers die CD-RW (mits gefinaliseerd)
kunnen afspelen.

CD Tekst
- Toevoegen van eigen teksten op gekopieerde CD’s. Zowel disc titel

als tracktitels, maar ook namen van uitvoerenden. In het display is
zijn deze teksten zichtbaar te maken.Toegevoegde tekst (max. 80
karakters) wordt in het geheugen van de recorder vastgehouden tot
de disc gefinaliseerd wordt (tot 100 discs met titel en naam van de
uitvoerende).

Audio buffer
- Een tussengeheugen van maximaal 3 seconden zorgt voor een

verliesvrije CD-synchro opname.
- Gesynchroniseerde opname van andere dan de eerste track.
- Gesynchroniseerde opname van een analoge bron.
- Een opname kan worden gestopt na 3 seconden zonder de CD-R te

beschrijven.
- Als getracht wordt een kopie te maken van een met SCMS beveiligde

track wordt geen opname gemaakt (nu een track van 4 sec en stop).
- Door het tussengeheugen wordt ieder bit van het origineel op

dezelfde plaats van de kopie gezet (echte bit voor bit kopie).
- Ook het ‘stop’ gedrag is verbeterd. Dit betekent niet stoppen indien

het signaal onder een bepaald niveau daalt. Geen 20 seconde pauze
indien opnemen van een analoge bron.

- Geen 20 seconden pauze bij een opname van een compilatie.
- De mogelijkheid om een opname te stoppen binnen drie seconden

zonder iets op te nemen.

Audio CD Recordable - de ‘write once’ CD
- Deze plaatjes bestaan uit een eenmalig beschrijfbaar gedeelte en een

stuurspoor. Het FM gemoduleerde stuurspoor bevat track- en
tijdinformatie en stuurt de laser tijdens opnemen/afspelen. Opnamen
kunnen in een keer achter elkaar of in meerdere sessies gemaakt
worden.Als de plaat vol is dient deze te worden gefinaliseerd om er
een CD van te maken.

Audio CD ReWritable - de wisbare, opnieuw te gebruiken CD
- Deze plaatjes bestaan uit een meermalig beschrijfbare/wisbare laag

en een stuurspoor. De beschrijfbare laag is te bewerken door deze,
met plaatselijk hoge verwarming, een faseverandering te laten
ondergaan. Door langer te verwarmen op lagere temperatuur treedt
de diffuse/neutrale fase weer in. Er kan opnieuw worden opgenomen.

Beveiliging
- Duidelijke afspraken met overheden en rechtenorganisaties hebben

geresulteerd in de vrijwillige toepassing van SCMS. SCMS (Serial
Copy Management System) voorkomt het digitaal doorkopiëren van
een digitale kopie (analoog kopiëren blijft mogelijk).Verder heeft
iedere CD-R een unieke code. Deze wordt op iedere, door de
betreffende machine gemaakte kopie gezet.Verder kunnen alleen
plaatjes geoptimaliseerd voor audio gebruik, met een minimum aan
drop outs worden gebruikt in de CD-Recorders. De zogenaamde
general purpose CD plaatjes, bekend uit de computer-industrie
worden niet geaccepteerd. Over de Audio plaatjes worden royalty’s
afgedragen.

Opnemen van een analoge bron
- Kies de analoge opnamestand. Start de muziek, stel het opname

niveau in (nooit in het rood) en start de opname.Tracknummers
worden automatisch toegevoegd. Indien ‘Stop’ wordt ingedrukt
wordt de tijdelijke ‘Table of Contents’ bijgewerkt. Hierdoor weet de
machine waar de volgende opname moet starten.

Opnemen van een digitale bron.
- Belangrijk is de kwaliteit van de digitale bron. Bij een digitaal signaal

van 44,1 kHz +/- 100 ppm wordt een digitale kopie gemaakt (1 op 1).
Bij een ‘slechte bron’ en andere sample frequentie wordt de sample
rate convertor ingeschakeld. Desgewenst is het opnameniveau
instelbaar.Als gekozen is voor ‘automatic tracknummering’ verloopt
de nummering volgens het origineel. Desgewenst zijn eigen
tracknummers toe te voegen.

Optimum Power Calibration - OPC.
- Omdat iedere beschrijfbare CD anders is, wordt aan het begin van

een opname door een korte schrijf-leessessie, het optimale
schrijfvermogen bepaald. Daarnaast wordt door de ‘running OPC’
tijdens de opname het schrijfvermogen voortdurend aangepast.


