
14” TV-Video Combi

14PV320
TV-Videocombi met twee Tuners,
Teletekst en ShowView

• Plug & Play: eenvoudige installatie en bediening. Geen losse
verbindingskabels en één multifunctionele afstandsbediening.

• Twee tuners: naar één programma kijken, terwijl een ander
programma wordt opgenomen.

• ShowView gekoppeld aan PDC voor gemakkelijk programmeren met
behulp van codes uit het programmablad.

• SMART Clock voor het automatisch binnenhalen van de juiste datum
en tijd.

• Auto Volume Control voorkomt plotselinge versterkingen van het
geluid.

• SMART Picture voor een persoonlijke instelling van het beeld.
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Deckfuncties.
- Spoelsnelheid:Turbo Drive.
- Stilstaand beeld en beeld voor- en achteruit.
- Versneld zoeken: +2x / -3x, +5x / -5x, +9x / -9x.
- VISS: volgende / vorige index en einde opname.
- Automatisch terugspoelen aan het eind van de band bij

weergave.
- Automatisch eject aan het eind van de band bij opname.

Aansluitingen
Front/rechterzijde.
- EXT.2: Cinch CVBS in, cinch mono in.
- Hoofdtelefoon 3,5 mm mono
Achterzijde.
- EXT.1: Scart CVBS, RGB in.
- Antenne in (75 ohm).

Meegeleverde accessoires.
- Afstandsbediening RT 790 met batterijen (2 x LR06).
- Gebruiksaanwijzing in diverse talen, waaronder Nederlands.

TECHNISCHE GEGEVENS

Beeldbuis : HiBri 37-cm
Videosysteem : VHS-HQ
Audiosysteem : mono, 3 W MPO
Aantal luidsprekers : 1
TV-systeem : PAL-BG
Aantal koppen op 
kopschijf : 2 videokoppen
Aantal voorkeurzenders : 99
Tune : 1 x PLL incl. S-kanalen en

hyperband
Afstem-methode : kanaal en frequentie
Horizontaal oplossend 
vermogen : >240 lijnen
Back-up voor pre-sets / 
klok : >1 jaar / >10 min.
Netspanning : 220 V +/- 10% / 50 Hz
Opgenomen vermogen : 44 W
Stand-by : 4 W
Afmetingen (h x b x d) : 398 x 392 x 407 mm
Gewicht : ca. 12,6 kg
Uitvoering : donkergrijs
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TYPEBESCHRIJVING

Algemeen
- Plug & Play:Toestel aanzetten en de installatie start

automatisch met aanwijzingen op het beeldscherm.
- Afstandsbediening RT 790 met cursor control voor

menubesturing.
- Turbo Drive: voor hoge spoelsnelheid, snelle

toegankelijkheid en directe weergave van de bandpositie.
- Computer Controlled Teletext met één favoriete pagina

per voorkeurzender en geheugen voor één pagina
teletekst.

- Geschikt voor FLOF-teletekst.
- Bandteller via On Screen Display (OSD) voor verstreken

en resterende tijd in uren en minuten.
- Tijdweergave via OSD in uren, minuten en seconden.
- Automatische tijd- en datumovername bij teletekst/PDC

uitzending op programma ‘P01’.
- Wekker: keuze om door de VCR of door een te

programmeren tv-zender gewekt te worden. Eénmalig,
door de week, dagelijks, in het weekend, of wekelijks.

- Sleeptimer, in stappen van 15 minuten oplopende
uitschakeltijd (max. 585 min.).

- Auto Volume Control, inschakelbare functie om plotselinge
versterkingen van het geluid, bijvoorbeeld bij reclamespots,
tot een minimum te beperken.

- Breedbeeld: mogelijkheid om het beeld in verticale richting
aan te passen.

- Kinderslot via menu m.b.v. afstandsbediening.
- Herhaalde weergave via menu (continuous display).

Beeldkwaliteit.
- 37-cm HiBri beeldbuis.
- NTSC-weergave.
- Met lasers gesneden koppen.
- Studio Picture Control.
- Studio Tracking System.
- Automatische koppenreiniger.
- SMART Picture voor het aanpassen van het beeld aan de

kwaliteit van verschillende soorten banden.

Installatie.
- Plug & Play met autostore of handmatige zenderinstallatie.

Gebruik.
- Long Play (PAL en NTSC).
- OSD-beeldscherminformatie in 12 talen, waaronder

Nederlands.
- Zendernaam herkenning.
- Automatische bandlengte herkenning.
- Index vorige en volgende opname.

Opname/programmering.
- ShowView.
- PDC en VPS.
- 6 Timerblokken 31 dagen vooruit, dagelijks en wekelijks.
- OTR opnemen met automatische uitschakeling, in stappen

van 30 minuten (max 570 min.).


