Gravador de CD Áudio

CDR570
Gravador de CD Áudio
Projetado na largura ideal para se integrar a um minisystem
Conversor de amostragem (12-56 kHz)
Gravação direta de linha (DLR)
Grava formato HQ-CD
Nível de gravação ajustável - analógico e digital (64 níveis)
Calibração contínua na gravação
2 modos de CD-texto (com até 60 caracteres)
Programação para até 99 faixas
Início de gravação sincronizado para fontes analógicas e digitais
Texto corrente
Calendário musical
Controle tipo Jog (interface com o usuário via menu)
Mostrador fluorescente de alta qualidade
Finalização / desfinalização (nos discos tipo CDRW)
Apagamento rápido do disco (máximo 2 minutos)
Reprodução introdutória
Trava da gaveta (função útil nas lojas)
Controle remoto

Gravador de CD Áudio

Gravador de CD Áudio

CDR570

Especificações Técnicas
(Sujeitas a alterações)

Gerais
Sistema:
Número de canais:
Alimentação:
Consumo:
Temperatura de trabalho:
Peso aproximado:
Dimensão aprox. LxAxP:

Compact Disc Digital Audio
2 (estéreo)
110 / 220 V
15 W (max. 6 W no modo de espera)
5 a 35º C
4 kg
264 x 86 x 305 mm

Áudio
Resposta de frequência
(digital):
Relação sinal/ruído
na reprodução:
Gama dinâmica
na reprodução:
Relação sinal/ruído na
gravação analógica:
Relação sinal/ruído na
gravação digital:
Gama dinâmica da gravação:

2 Hz a 22, 05 kHz
100 dB (ponderação A)

Funções de Reprodução
• Reprodução de discos de áudio de 120 mm e 80 mm
• Reprodução normal – reprodução introdutória – pausa – parada
• Seleção direta da faixa
• Seleção da faixa com controle Jog
• Busca para frente e para trás
• Repetição (disco e faixa)
• Programação da reprodução (até 99 faixas)
• Diferentes modos de visualizar o tempo
• Opção de texto permanente

Acessórios

95 dB
98 dB (ponderação A)
igual à fonte
92 dB

• Controle remoto (com pilhas)
• 2 x Cabos de áudio
• 1 x Cabo digital coaxial
• 1 x Cabo de força

Saídas
1 x saída de linha analógica: 2 Vrms ± 2 dB / 0,2 k
1 x saída digital coaxial:
0,5 V pp / 75

Entradas
Gravação direta de linha:
1 x entrada digital coaxial:
1 x entrada digital óptica:
1 x entrada analógica:

44,1 kHz ± 100 ppm
12-56 kHz / 0,5 V rms / 75
12-56 kHz
500 m Vrms / 50 k = 0 dB

Funções de Gravação
• Grava discos tipo CD-R e CD-RW
• Grava a partir de fontes digitais e analógicas dos equipamentos
domésticos
• Início de gravação automático
• Função para inserir “silêncio” na gravação
• Apagamento de faixas (nos discos CD-RW)
• Função de apagamento de discos (nos discos CD-RW)
• Função finalização / desfinalização (nos discos CD-RW)
• Incremento de faixa automático ou manual
• Mostra o tempo remanescente de gravação
• Finalização rápida (torna os discos compatíveis com os CD-Players)
• SCMS (serial copy management system) sistema de gerenciamento
de cópias
• RID (recorder unique identifier)

Exemplo de uso do CDR570 com um minisystem Philips.
Obs.: o minisystem não acompanha o produto, sendo vendido separadamente.

Produto Importado

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.

