
Videocassete 6 Cabeças Hi-Estério

VR999
Videocassete com 6 Cabeças
Hi-Estério S-VHS ET

S-VHS ET Expansion Technology
Grava com resolução S-VHS em fitas standard

400 Linhas de resolução horizontal

Cabeças de 19 mícrons
Melhora na qualidade de reprodução, eliminando a instabilidade na tela.

Smart Picture
Ajuste de preferência de imagem.

Programação fácil com “Quick Timer”
Programação direta com facilidade e rapidez.

Controle remoto multimarca
Além de controlar o videocassete, controla também o seu televisor.
Possui iluminação e comando Jog Shuttle.

Plug & Play
Rapidez no ajuste e facilidade na instalação.
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Videocassete 6 Cabeças Hi-Estério

VR999
Videocassete com 6 Cabeças
Hi-Estério S-VHS ET

Benefícios

• S-VHS ET Expansion Tecnology
A nova tecnologia Super-VHS-ET (Expansion Tecnology) permite gravar fitas VHS
comuns com qualidade Super-VHS. Os aparelhos com a característica Super-VHS-
ET permitem a gravação de sinais Super-VHS de alta resolução na maioria das fitas
VHS comuns de boa qualidade, possibilitando o acesso de um número maior de
usuários a uma resolução que, até agora, só era possível com aparelhos e fitas Super-
VHS. Esta nova tecnologia amplia significativamente o alcance das gravações
domésticas e a penetração do Super-VHS. Esta tecnologia alia um novo “Sistema
de Gravação de Alta Resolução” e “Cabeças de Vídeo de Alto Desempenho”,
permitindo gravar uma gama de freqüência 160% maior de sinais em fitas VHS, com
gravações de 400 linhas.O elevado desempenho das fitas de vídeo e a alta qualidade
de imagem dos aparelhos de VHS são a base deste avanço tecnológico.

Conceito S-VHS ET

• Cabeças de 19 mícrons
Com esta técnica, a reprodução nas velocidades SP e SLP são sensivelmente
melhoradas, pois as imagens se tornam menos ruidosas e mais claras. Isto é
particularmente notado nas gravações feitas em baixa velocidade (SLP), onde
se pode gravar até 6 horas numa fita T120. A qualidade de imagem no modo
EP é totalmente diferente do que se tinha anteriormente.

• 6 cabeças: 4 de vídeo e 2 de áudio. Som Hi-Fi Estéreo
O desenho das cabeças de vídeo asseguram excelente imagem em pausa,
câmera lenta e no avanço quadro a quadro. Duas cabeças de áudio garantem
som Hi-Fi Estéreo tanto na gravação como na reprodução. Ligando as saídas
de áudio estéreo ao equipamento de som estéreo tem-se o formidável som
do Home Cinema. Neste videocassete é possível assistir a uma fita gravada no
sistema Super VHS e no sistema Super VHS-ET.

• Smart Picture
O recurso Smart Picture permite que se escolha diferentes ajustes da imagem
através do controle remoto. A qualidade da imagem pode ser ajustada de
modo a otimizar a reprodução com os diferentes tipos de fita e condições de
gravação (por ex. quando se assiste fitas já muito utilizadas de vídeo locadoras)
ou então, em função do próprio conteúdo da imagem que se assiste (por ex.
programas esportivos). sistema Philips VHS-HQ de alta qualidade de imagem.

• Incredible Picture (Incrível Circuito de Imagem)
Através de um circuito de desenho avançado, da integração do mecanismo do
VCR e do processamento Ádio / Vídeo, a qualidade da imagem deste VCR é
incrível. Os ajustes são feitos automaticamente quando se reproduzem fitas
desgastadas e ruidosas das locadoras, garantindo o melhor desempenho da
imagem em todas as ocasiões.

• Programação com Quick Timer
Pressionando os botões da unidade de controle remoto, você opera a
programação direta com facilidade e rapidez.

• VISS (Video Index Search System)
No começo de cada gravação um código de índice é marcado na fita,
permitindo que o videocassete identifique e encontre o início da gravação.
Desta forma, será fácil encontrar cada programa gravado.

• Controle remoto multimarca iluminado com Jog/Shuttle
Controla as seguintes funções em quase todas as marcas de TV em cores:
liga / desliga, troca de canais e volume. Com um toque no botão, as funções
principais do controle remoto são iluminadas, tornando as funções visíveis no
escuro. Os controles de Jog / Shuttle completam essa característica que
permite localizar e editar imagens com facilidade e precisão.

• Plug & Play
A instalação é rápida e fácil. Basta conectar o aparelho à energia elétrica e ao
televisor via cabo de RF ou AV. Ao se ligar o aparelho, aparecerá o menu de
instalação que instruirá o usuário, passo a passo, nos ajustes e instalação.

• Entrada Frontal AV + S-VHS
Permite conexões de altíssima qualidade com outro VCR ou câmera de vídeo.

Características e Recursos
(Sujeitos a alterações)

Geral
Formato: S-VHS/VHS
Cabeças de vídeo: 4
Cabeças de áudio estério Hi-Fi: 2
Velocidade de reprodução: SP / LP / SLP
Sintonizador: UHF + VHF + Hyperbrand
Sinal de vídeo: PAL-M, NTSC
Voltagem de alimentação: 110 – 220 Volts
Freqüência da Alimentação: 50/60Hz
Consumo de potência: Aprox. 20W
Sinal de saída VHF: Canal 3 ou 4 (comutável)
Programação: 8/ano

Dimensões Aproximadas
Dimensões LxAxP: 435 x 94 x 343 mm
Peso: 4.6 Kg

Áudio
Entrada: -8 dBs, 50 K ohms
Saída: -8 dBs, 1 K ohms

Vídeo
Entrada: 0,5 a 2,0 Vp-p, 75 ohms
Saída: 1,0 +-0,2 Vp-p, 75 omhs
S-VIDEO: iluminação, cromo

(aparece subitamente) 
Resolução: 240 linhas (VHS)
Relação sianl / ruído: melhor que 43 dB

Acessórios
Cabo coaxial de RF: 1 peça
Controle remoto: 1 peça (com pilhas)
Pilha de apoio: CR2025

1. Cabo de alimentação
CA (corrente alternada)
2. Conector de entrada
(entrada) AUDIO IN
3. Conector de saída
(saída) AUDIO OUT
4. Compartimento da pilha Lítio
5. Terminal ANT. IN de entrada da antena
6. Conector de entrada (entrada) S-VIDEO IN

Visite nosso site na Internet: http://www.philips.com.br
Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que
acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem
prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.
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