
FR752
Tuner-Versterker

• Bioscoopmogelijkheden in de woonkamer met Dolby 
Pro-Logic surround en diverse surround effecten met 
DSP (Dolby-3 stereo, hall, off).

• Vermogen stereo 2x 115 W (2x 200 W muziek)
surround 4x 100 W L+R, achter en center.

• Desgewenst kunnen, via pre-out uitgangen, aparte
versterkers voor de center, surround en subwoofer 
kanalen aangestuurd worden.

• Aansluitingen voor 4 audiobronnen (CD en aux in,
DCC en tape in/uit), 2 audio/video-bronnen (VCR 2 in
(voorzijde),VCR 1 in/uit, MON uit).

• 30 Voorkeurzenders willekeurig in te stellen op FM of MG.
• RDS-ontvangst (Radio Data Systeem) op FM en daardoor

voor RDS-zenders:
-  (PS) zendernaam-indicatie (b.v. Sky Radio)
-  (PTY) programmatype (news, info, pop, etc.)
-  (TA) verkeersinformatie
-  (CT) tijd
-  Mogelijkheid voor zoeken op programmatype.

• Duidelijk FTD-informatiescherm.
• Frequentie direct: mogelijkheid voor het direct intoetsen

van de gewenste frequentie via de afstandsbediening.
• Sleeptimer: mogelijkheid voor automatisch uitschakelen

van het systeem. Instelbaar tot 90 minuten.
• Instelbare vertragingstijd voor het surround kanaal.
• Schakelbare uitgangen voor twee stereo

luidsprekersystemen.
• Bijgeleverde audio/video-afstandsbediening (RC-5).
• Afmetingen (bxhxd): 435x140x350 mm.
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Tuner
FM-gedeelte
Golfbereik : 87,5 - 108 MHz
Gevoeligheid : 1,2 µV bij 75 kHz zwaai (mono)
Selectiviteit : 65 dB bij 300 kHz
Harm. vervorming (1 kHz) : 0,1 % (mono)
Frequentiebereik : 30 - 15.000 Hz, + 0,5 , -1 dB
S/R-verhouding IHF : 75 (mono)
Piloottoononderdrukking : 45 dB
Kanaalscheiding (1 kHz) : 40 dB
Antenne-aansluiting : 75 ohm coax

: 300 ohm gebalanceerd
AM-gedeelte
Golfbereik middengolf : 530 - 1710 kHz
Gevoeligheid middengolf : 480 mV/m

Versterker
Uitgangsvermogen Stereo

DIN : 2x 115 W
IEC 8 ohm : 2x 100 W 

(D<0,9% 40 - 20 kHz)
muziek : 2x 200 W

Voor, achter en center : 4x 100 W
Vervorming (8 ohm) : 0,01 % bij 80 W
Frequentiebereik : 10 - 30.000 Hz (+/- 2 dB)
S/R-verhouding CD direct : 96 dB
Kanaalscheiding (1 kHz) : 64 dB
Instelbare 'delay' : 15 tot 30 msec
Ingangsgevoeligheid

DCC, tape,VCR : 200 mV bij 22 kohm
CD/CDV/CDi : 200 mV bij 22 kohm
Video VCR1/VCR2 : 1 V p-p/75 ohm

Uitgangen
DCC, tape,VCR : 200 mV bij 2 kohm
Video (VCR/Monitor) : 1 V p-p
Pre-out center/surround/
subwoofer : 200 mV bij 2 kohm
Luidsprekers (A, B,A+B) : click-fit
Surround L+R : click-fit
Center luidspeker : click-fit
Hoofdtelefoon : 8 - 1000 ohm, 6,3 mm jack

Afstandsbediening
RC-5 bus in/uitgang : 2x cinch (oranje)
Zender : audio/video, bijgeleverd
Ontvanger : in receiver
Andere apparaten : oranje RC-5 bus

Algemeen
RDS-codes : PS programma service

: AF alternatieve frequentie
: PTY programma type
: TA traffic announcements
: CT clock time

Voeding : 220/230 V, 50 Hz
Opgenomen vermogen : 20 - 200 W
Stopcontacten : 1x geschakeld (100 W max)
Gewicht : ca 10 kg
Afmetingen (bxhxd) : 435 x 140 x 350 mm.
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DOLBY PRO-LOGIC

- Dolby Pro-Logic surround is een systeem om op een 
relatief eenvoudige manier het uiterst realistische 
rondom-effect, dat al jaren wordt toegepast in theaters,
beschikbaar te maken voor de woonkamer. Niet alleen 
voor diegene die recht voor de tv zit maar voor iedereen 
die kijkt. In principe heeft men nodig een (stereo) 
televisie, (HiFi)videorecorder of CD-i met cartridge en 
deze tuner-versterker met 5 luidsprekerboxen.

- Het essentieele verschil tussen Dolby Pro-Logic en 
'gewoon' surround is dat men met Dolby Pro-Logic 
Surround midden in de actie zit. Het hoofdgeluid is 
hoorbaar via de twee voorkanalen. De center luidspreker
koppelt de stemmen aan het televisiebeeld en de 
achtergrondgeluiden zoals regen, overvliegende 
straaljagers en rondomgeluiden tijdens een voetbalmatch 
etc. komen via de achter (surround) kanalen.

- Naast Dolby Pro-Logic zijn, via een Digital Signal 
Processor, speciale effecten toe te voegen aan alle 
(mono) bronnen.

RADIO DATA SYSTEEM

- RDS (Radio Data Systeem) is een Europees systeem 
voor het meesturen van digitale codes met een radio-
uitzending. Een geschikte ontvanger kan uit deze codes 
relevante informatie halen zoals welke zender hoort bij 
een frequentie, wat voor soort muziek (programmatype 
easy, pop, klassiek, info, culture en other), tekst 
(programmanaam, uitvoerende, CD-nummer,
reclameboodschap) en de juiste tijd. Het decoderen van 
het programmatype geeft de mogelijkheid alle 
geprogrammeerde voorkeurzenders af te zoeken naar 
het gewenste muziek genre.

MOGELIJKE PROGRAMMATYPES:

NEWS Nieuws VARIED Gevarieerd
AFFAIRS Laatste nieuws POP M Pop
INFO Informatief ROCK M rock
SPORT Sport MOR M middle of the road
EDUCATIE Educatief LICHT M licht klassiek
DRAMA Hoorspelen CLASSIC Klassiek
CULTURE Cultureel OTHER Overige
SCIENCE Wetenschap NONE Geen uitzending


