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wee programma's bekijken
T
en opnemen
Totale vrijheid

Beste beeldkwaliteit
• Digital Studio Picture Control geeft een betere beeldkwaliteit
• Met Smart Picture kunt u uw eigen beeldinstellingen invoeren
• Speelt tapes af die zijn opgenomen in NTSC op uw PAL-TV

Ongelooflijk gebruiksgemak
• Met twee tuners kunt u één zender bekijken en een andere opnemen
• Teletekst biedt een rijke bron van informatie
• Turbo Drive voor snelheid, betrouwbaarheid en intelligentie
• VPS/PDC neemt het programma precies op wanneer het begint
• Selecteert automatisch Long Play als er onvoldoende tape beschikbaar is
• Door A/V-aansluitingen aan de voorzijde hoeft u niet meer achter het toestel

Neem uw favoriete programma's op
• ShowView gebruikt één code voor het programmeren van de timer
• Met Record Link kunt u opnemen vanaf externe bronnen
• Opnemen met één druk op de knop
Philips
TV - Video-combi met 
Turbo Drive

35 cm
2 tuners
14PV385
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Beeld/Display
• Beeldverbetering: Smart Picture
• Aanpassingen van beeldformaat: 4:3
• Formaat (inch): 14 inch

Tuner/ontvangst/transmissie
• Aantal voorkeurzenders: 099
• Tunerbereik.: Hyperband, S-kanalen, UHF, VHF
• Televisiesysteem: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

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

Geluid
• Geluidssysteem: Mono

Luidsprekers
• Aantal luidsprekers: 1

Video opname
• Opname systeem: ME-SECAM, PAL, SECAM
• Bandsnelheden: LP, SP
• Bandsnelheidkeuze: Automatisch Long Play 

opnemen

Video afspelen
• Aantal videokoppen: 2
• Afspeelverbetering: Digital Studio Picture 

Control, Studio Tracking System
• Terugspoeltijd E-180: 70 s
• Afspeelsysteem voor videobanden: ME-SECAM, 

NTSC, PAL, SECAM
• Videobandverbeteringen: Herkenning 

bandlengte, Turbo Drive-deck
• Videokopreiniger: Automatisch

Audio afspelen
• Aantal audiokoppen: 1 lineaire

Connectivity
• Extern 1 SCART: Audio L/R, CVBS in/uit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio in, 

Video in
• Hoofdtelefoon: 3,5 mm

Convenience
• Kinderbeveiliging: Kinderslot
• Klok: Smart Clock
• Comfort: Sleeptimer
• Gemakkelijk te installeren: Automatisch zoeken
• OSD-talen: Nederlands, Frans, Duits
• Programmeerbare events: 8
• Programmeerperiode: 12 month
• Programmeren/timerverbeteringen: Dagelijkse/

wekelijkse herhaling, Handmatige timer, 
Opnemen met één druk op de knop, Record 
Link, ShowView, VPS/PDC-opname

• Teletekst: Teletekstgeheugen voor 1 pagina

Accessoires
• Batterijen: 2 x AA
• Afstandsbediening: Zappa
• Gebruikershandleiding

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

373 x 400 x 380 mm
• Gewicht van het apparaat: 11 kg

Voeding
• Netstroom: AC 220 - 240 V +/- 10%
•
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igital Studio Picture Control

mart Picture
mart Picture biedt de optimale beeldinstellingen voor 
leur, helderheid, verzadiging, contrast, scherpte enz. 
m zo uw algehele kijkervaring te verbeteren.

TSC-weergave

wee tuners

eletekst
eletekst is een communicatiesysteem dat wordt 
itgezonden door de meeste omroepstations in Europa 
n bevat allerlei soorten informatie. Deze informatie 
an alleen worden bekeken via apparaten met een 
eletekst-decoder.

urbo Drive

PS/PDC
et 'VPS' (Video Programming System) en 'PDC' 

Program Delivery Control) regelt het TV-station het 
egin en de duur van de geprogrammeerde opname. 
it houdt in dat het opnameapparaat zichzelf op het 

uiste moment aan- en uitzet, zelfs wanneer een 
oorgeprogrammeerd TV-programma eerder begint of 
ater eindigt.

utomatisch Long Play opnemen

/V-aansluitingen aan de voorzijde

howView
et het ShowView-systeem hoeft u voor het 

rogrammeren van de videorecorder alleen maar de 
howView-code in te toetsen. De ShowView-code is een 
ummer van maximaal negen cijfers (maar meestal 
inder) dat in de meeste TV-gidsen naast de 
rogramma-informatie staat.

ecord Link
anneer u een programma van uw satellietontvanger 

f een ander extern apparaat wilt opnemen, zet u het 
oestel op stand-by en voert u de juiste tijd in op de 
atellietontvanger. Wanneer u de satellietontvanger 
ervolgens activeert, begint het toestel op datzelfde 
oment met opnemen.

pnemen met één druk op de knop
 begint met opnemen door gewoon op de knop REC/
TR te drukken. Als ‘Direct Record’* is geactiveerd, 
oekt de (DVD-) videorecorder automatisch de zender 
aarop de TV staat afgestemd en wordt de opname 
anaf deze zender gestart.* Alleen beschikbaar in 
uropa.
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Technische specificaties Productkenmerken

TV - Video-combi met Turbo Drive
35 cm 2 tuners 


