
e, hvad du vil, når du vil
S
Optag på ha

du vil på DV

Optag
• Opt
• USB
• Hur
• i.LIN

Afspil
• Afsp
• Dua
• Afsp

Enkel
• Sæt 
• Øjeb
• Show
rddisk uden at skulle bekymre dig om, hvor du skal gemme det. Behold, hvad 

D i holdbar kvalitet.

er, overfører og arkiverer uden problemer
ag mere end 400 timers TV på en 250 GB harddisk
 Direct afspiller fotos og musik fra USB-flashdrev
tig arkivering fra harddisk til DVD
K digital indgang til perfekte digitale videokamera-kopier

ler og optager det, du ønsker
iller MP3, WMA, JPEG, DivX 3.11/4.x/5.x/6
l Media optager på både DVD+R/RW og DVD-R/RW-diske
iller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

 optagelse og afspilning
TV på pause med ét tryk fryser billedet med det samme
likkelig afspilning - genoplev en TV-oplevelse med et tryk på en knap
View til hurtig og nem programmering
 

Philips
Harddisk/DVD-optager

250 GB

DVDR3460H



 

Billede/display
• D/A-konverter: 10-bit, 54 MHz
• A/D-konverter: 10-bit, 54 MHz

Lyd
• D/A-konverter: 24-bit, 96 kHz
• A/D-konverter: 24-bit, 96 kHz

Videooptagelse
• Optagesystem: PAL
• Komprimeringsformater: MPEG-2
• Optagefunktioner: HQ (High Quality), SP 

(Standard Play), SPP (Standard Play Plus), LP (Long 
Play), EP (Extended Play), SLP (Super Long Play), 
SEP (Super Extended Play)

• Lydkomprimering: Dolby Digital
• Optagelsesmedie: DVD+R/+RW, DVD-R/DVD-

RW

Videoafspilning
• Afspilningsmedie: CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, 

DVD-R/DVD-RW, DVD-Video, Video-CD/
SVCD, DVD+R DL, DVD-R DL

• Komprimeringsformater: MPEG-2, MPEG-1, DivX 
3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG-4

Lydafspilning
• Afspilningsmedie: Audio-cd, CD-R/RW
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, 

MPEG-2 multikanal, PCM, WMA

Stillbilledeafspilning
• Afspilningsmedie: CD-R/RW
• Billedkomprimeringsformat: JPEG
• Billedforbedring: Diasshow med MP3-afspilning

Lagringsmedie
• Harddisk kapacitet: 250 GB
• Harddisk-optagelsesforbedring: Øjeblikkelig 

afspilning, sæt TV på pause

Tuner/modtagelse/transmission
• TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

G, SECAM D/K, SECAM L/L'

Tilslutning
• Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, 

CVBS-indgang, i.LINK DV indgang (IEEE1394, 4-
pol), S-Video indgang, USB

• Tilslutninger på bagpanel: Analog audio L/R ud, 
Composite video-udgang (CVBS), Digital koaksial 
udgang, RF-antenneindgang / TV-udgang, S-Video 
udgang, SCART1 (CVBS, RGB-udgang), SCART2 
(CVBS, RGB-indgang)

Komfort
• Programmering/Timer-funktioner: Dagligt/

ugentligt gentagelsesprogram, Manuel timer, 
Optagelse med ét tryk, ShowView, Styring af VPS/
PDC-optagelse

• Programmérbare begivenheder: 8

Strøm
• Strømforsyning: 220-240 V
• Effektforbrug: 50 W
• Standby effektforbrug: 3,0 W

Tilbehør
• Medfølgende tilbehør: Antennekabel, Netledning, 

Lynhåndbog, Fjernbetjening, Brugerhåndbog, 2 x 
AAA batterier, Fuldt monteret SCART kabel

• Fjernbetjening 12NC: 242254901243

Mål
• Mål på anlæg (B x H x D): 435 x 43 x 340 mm
• Mål på emballage (B x H x D): 

571 x 123 x 412 mm
• Vægt: 3,6 kg
• Vægt inkl. emballage: 6 kg
•

Harddisk/DVD-optager
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