
να video recorder HiFi για
Έ
το δικό σας lifestyle
Αναπαραγωγή/εγγραφή πρώτης κλάσης

Υψηλή ποιότητα εικόνας
• Το Digital Studio Picture Control βελτιστοποιεί την αναπαραγωγή εικόνας
• Το Smart Picture παρέχει προσαρµοσµένες ρυθµίσεις εικόνας
• Για αναπαραγωγή ταινιών συστήµατος  NTSC σε τηλεόραση PAL

Μεγάλη άνεση
• Το Turbo Drive εγγυάται ταχύτητα, αξιοπιστία και νοηµοσύνη
• Το Follow TV αντιγράφει τη σειρά των καναλιών της τηλεόρασης
• Το VPS/PDC γράφει ένα τηλεοπτικό πρόγραµµα από την αρχή µέχρι το τέλος
• Αυτόµατη επιλογή Long Play, εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην ταινία
• Συνδέσεις A/V στην πρόσοψη

Γράψτε τα αγαπηµένα σας προγράµµατα
• ShowView για γρήγορο και εύκολο προγραµµατισµό της συσκευής εγγραφής
• Turbo Timer για πιο γρήγορο προγραµµατισµό
• Η Σύνδεση εγγραφής καθιστά δυνατή την εγγραφή από εξωτερικές πηγές
Philips
VCR µε Turbo Drive

Στερεοφωνικ
ό HiFi
VR750
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Εγγραφή εικόνας
• Σύστηµα εγγραφής: ME-SECAM, PAL
• Ταχύτητες κασέτας: LP, SP
• Επιλογή ταχύτητας κασέτας: Αυτόµατη εγγραφή 

Long Play

Αναπαραγωγή βίντεο
• Αριθµός κεφαλών βίντεο: 4
• Βελτίωση αναπαραγωγής: Digital Studio Picture 

Control, Σύστηµα Studio Tracking, Σύστηµα 
αναζήτησης ευρετηρίου βίντεο

• Χρόνος επανατύλιξης E-180: 70 δευτ.
• Βελτίωση εικόνας: Έξυπνη εικόνα
• Σύστηµα αναπαραγωγής κασετών βίντεο: NTSC, 

PAL
• Βελτιώσεις κασετών βίντεο: Αναγνώριση µήκους 

ταινίας, Κασετόφωνο Turbo Drive
• Σύστηµα καθαρισµού κεφαλών: Αυτόµατο

∆έκτης/λήψη/µετάδοση
• Αριθµός προεπιλεγµένων καναλιών: 099
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• Σύστηµα τηλεόρασης: PAL B/G

Ήχος
• Σύστηµα ήχου: Μονοφωνικό, Στερεοφωνικό

Αναπαραγωγή ήχου
• Αριθµός κεφαλών ήχου: 1 γραµµική, 2 

περιστροφικές

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS

• Υποδοχή scart 2: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 
CVBS

• Στην πρόσοψη: Είσοδος ήχου L/R, Είσοδος 
CVBS

• Πίσω άκρο εξόδου: Έξοδος ήχου L/R

Ευκολία
• Ρολόι: Έξυπνο Ρολόι
• Ευκολία εγκατάστασης: Αναλογική λειτουργία 

Follow TV, Αυτόµατη αναζήτηση
• Γλώσσες OSD: Ολλανδικά, Αγγλικά, Γαλλικά, 

Γερµανικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Σουηδικά
• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 8
• ∆ιάρκεια προγραµµατισµού: 12 µήνας
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: Π

ρόγρ.ηµερήσιας/εβδοµαδιαίας επανάλ., Άµεση 
εγγραφή, Χειροκίνητος χρονοδιακόπτης, 
Σύνδεση εγγραφής, ShowView, Turbo Timer, 
Χειρισµός εγγραφής VPS/PDC

Αξεσουάρ
• Μπαταρίες: 2 µεγέθους AA
• Καλώδια: Καλώδιο κεραίας
• Τηλεχειριστήριο: Zappa
• Εγχειρίδιο χρήσεως: ναι

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

435 x 93 x 226 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 2,6 κ.

Τάση
• Τροφοδοσία ρεύµατος: AC 220 - 240 V +/- 10%
•
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igital Studio Picture Control

ξυπνη εικόνα
ο Smart Picture προσφέρει βέλτιστες ρυθµίσεις 
ικόνας όσον αφορά το χρώµα, τη φωτεινότητα, τον 
ορεσµό, την αντίθεση, την ευκρίνεια κλπ. για να 
πορείτε να βελτιώνετε τη συνολική οπτική σας 
µπειρία κάθε στιγµή.

ναπαραγωγή NTSC

urbo Drive

ollow TV
ο video ή το DVD recorder αντιστοιχίζει τα κανάλια και 
ις προρυθµίσεις της τηλεόρασης. Αναλογικό: Ο 
ρήστης πρέπει να επιλέξει κάθε προεπιλογή που 
ιαθέτει η TV του. Ψηφιακό: Η επαναφορά γίνεται 
υτόµατα.

PS/PDC
ε το VPS (Video Programming System) και το PDC 

Program Delivery Control), ο τηλεοπτικός σταθµός 
λέγχει την έναρξη και τη διάρκεια της 
ρογραµµατισµένης εγγραφής. Αυτό σηµαίνει ότι η 
υσκευή εγγραφής ενεργοποιείται και απενεργοποιείται 
υτόµατα την κατάλληλη ώρα, ακόµα και αν η 
ηλεοπτική εκποµπή που προγραµµατίσατε αρχίσει 
ωρίτερα ή τελειώσει αργότερα από την αναµενόµενη 
ρα.

υτόµατη εγγραφή Long Play

υνδέσεις A/V στην πρόσοψη

howView
ε το σύστηµα ShowView, το µόνο που χρειάζεται για 

ον προγραµµατισµό του video recorder είναι να 
ισαγάγετε τον αριθµό του ShowView (ένας µοναδικός 
ωδικός έως εννέα ψηφία, αν και συνήθως είναι 
ικρότερος) που εµφανίζεται δίπλα σε κάθε τηλεοπτικό 
ρόγραµµα στους περισσότερους οδηγούς TV.

urbo Timer

ύνδεση εγγραφής
ια να γράψετε ένα πρόγραµµα από τον δορυφορικό 
ας δέκτη ή  άλλη εξωτερική πηγή, απλά ενεργοποιήστε 
η "Σύνδεση εγγραφής", θέστε τη συσκευή σε αναµονή 
αι ρυθµίστε το χρονοδιακόπτη στο δορυφορικό σας 
έκτη.
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Τεχνικές προδιαγραφές Κύρια σηµεία προϊόντος

VCR µε Turbo Drive
Στερεοφωνικό HiFi  


