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High Definiton (HD) recording link guidelines

Lignes directrices relatives aux liaisons dédiées a l'enregistrement Haute Définition (HD)

Leitfaden für eine Schnittstelle zur HD-Aufzeichnung

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 62546:2009. Má stejný status jako oficiální
verze.

This Standard implements the English version of the European Standard EN 62546:2009. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje komunikační protokol mezi TV přijímačem a obrazovým rekordérem,
spojenými digitálním rozhraním. Norma představuje obsáhlý návrh pro rozhraní nutné pro vzájemné
propojení zařízení pracujících s televizním signálem s vysokou rozlišovací schopností, které je
v současné době globálně zaváděno do používání ve spotřební elektronice.

 

Národní předmluva

Informace o citovaných normativních dokumentech

IEC 62481-1:2007 nezavedena

IEC 62481-2 nezavedena

ETSI TR 101 211:2004 nezavedena

Informativní údaje z IEC 62546:2009

Mezinárodní norma IEC 62546 byla připravena IEC TC 100: Zvukové, obrazové a multimediální
systémy a zařízení, TA 9: Zvukové, obrazové a multimediální aplikace pro sítě koncových uživatelů.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:



CVD Zpráva o hlasování
100/1470/CDV 100/1558/RVC

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování
uvedené v tabulce.

Tato publikace byla vypracována podle Směrnice ISO/IEC, Část 2.

Komise rozhodla, že obsah této publikace se nebude měnit až do konečného data vyznačeného na
internetové adrese IEC http://webstore.iec.ch v termínu příslušejícímu dané publikaci. Po tomto datu
bude publikace buď:

znovu potvrzena;●

zrušena;●

nahrazena revidovaným vydáním nebo●

změněna.●

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jiří Šplíchal – SEL, IČ 18664075, Ing. Jiří Šplíchal

Technická normalizační komise: TNK 87 Audiovizuální technika

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Milan Dian

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


