
CDR765

• Dubbeldeck Audio CD-CDR.
• CD kopiëren met dubbele snelheid.
• Twee CD's tegelijk of door elkaar af te spelen.
• Opnemen op CD-R (DA) en CD-RW (DA) (geen general

purpose of computer CD's).
• Opnemen van persoonlijke muziekcompilaties op eenmalige op

te nemen CD-R Digital Audio plaatjes.Afspeelbaar op elke CD
speler.

• Opnemen en desgewenst weer wissen op CD-RW Digital Audio
plaatjes (andere dan CD-R) Deze zelf opgenomen CD-RW's
zijn, door de geringe laser-licht reflectie, alleen op CD-RW
recorders of speciaal daarvoor geschikte CD-spelers af te
spelen.

• Opnemen van alle analoge bronnen en (44,1 kHz) digitale
bronnen met digitale uitgang.

• Directe (1 op 1) digitale kopie van CD (44,1 kHz +/- 100 ppm).
• Automatische track nummering. Exact bij digitale bronnen en

door pauzes (3 sec) bij analoge bronnen (ook handmatig tijdens
opnemen).

• Optische digitale ingang en vergulde elektrische digitale 
in- en uitgangen.

• SCMS (Serial Copy Management System) voorkomt 
het digitaal doorkopiëren van een kopie.

• Inclusief afstandsbediening en kwalitatief 
hoogstaande audio-kabels.

• Afmetingen (b x h x d): 435 x 90 x 310 mm.
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Combinatie Audio CD-Speler 
en Audio CD-Recorder



CDR765

Audio specificaties
Systeem : Compact Disc digital audio

(Rode boek)
Kanalen : 2 (stereo)
Toepassing : CD, CD-R Digtal Audio,CD-

RW Digital Audio
Frequentiebereik : 20-20.000 Hz

Play back
Signaal/ruis verhouding : >100 dB
Dynamisch bereik : 95 dB
Harmonische vervorming : 85 dB
Opname
Signaal/ruis verhouding 
(Analoog) : 90 dB
Signaal/ruis verhouding 
(Digitaal) : Hetzelfde als de bron
Dynamisch bereik : 92 dB
Harmonische vervorming : 85 dB (0,0056 %)

Uitgangen
Audio

max. uitgangsniveau : 2 V rms
min. belastingsimpedantie : 1 kohm

Digitaal
max. uitgangsniveau : 0,5 V pp (IEC 958)
belastingsimpedantie : 75 Ohm

Hoofdtelefoon
aansluiting : 6,3 mm jack
uitgangsniveau : 0 - 5 V rms
belastingsimpedantie : 8 - 2000 Ohm

Algemeen
Voeding : 230 V 50/60 Hz
Gewicht : ca. 4,0 kg
Opgenomen vermogen : <20 W
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TYPEBESCHRIJVING

- Met de CDR 765 is eenvoudig een kopie van een CD te maken,
desgewenst op dubbele snelheid. Hiermee wordt weer een stap
verder gezet op de lang gekoesterde wens van veel
muziekliefhebbers persoonlijke CD's te maken. De CDR 765 is
een uniek apparaat. Hiermee kan bijvoorbeeld eerst een origineel
gemaakt worden op een wisbare CD-RW-DA.Vervolgens dient
de gefinaliseerde CD-RW als bron voor de definitieve
(onuitwisbare) CD-R DA, deze laatste is afspeelbaar op alle 500
miljoen uitstaande CD spelers wereldwijd.

Audio CD-Recordable - de 'write once'CD.
- Deze plaatjes bestaan uit een eenmalig beschrijfbaar gedeelte en

een stuurspoor. Het FM gemoduleerde stuurspoor bevat track-
en tijdinformatie en stuurt de laser tijdens opnemen/afspelen.
Opnames kunnen in een keer achter elkaar, of in meerdere
sessies gemaakt worden.Als de plaat vol is dient deze te worden
gefinaliseerd om er een CD van te maken. Slechts dan voldoet
deze aan de wereldwijde CD-standaard volgens het rode boek
en kan worden afgespeeld in elke CD-speler.

Audio CD-ReWritable - de wisbare, opnieuw te gebruiken CD.
- Deze plaatjes bestaan uit een meermalig beschrijfbare/wisbare

laag en een stuurspoor. Het stuurspoor werkt als hierboven
beschreven. De beschrijfbare laag is te bewerken door deze, met
plaatselijk hoge verwarming, een fase- verandering te laten
ondergaan. Door langer te verwarmen op lagere temperatuur
treedt de diffuse/neutrale fase weer in en kan opnieuw worden
opgenomen.

Te gebruiken CD plaatjes.
- Alleen plaatjes geoptimaliseerd voor audio-gebruik met een

minimum aan drop-outs kunnen worden gebruikt in de CDR
870. De zogenaamde general purpose CD-plaatjes, bekend uit de
computer industrie worden niet geaccepteerd. Over de Audio
plaatjes worden royalty's afgedragen.

Opnemen van een analoge bron.
- Dit is net zo eenvoudig als met een cassettedeck. Kies de analoge

opnamestand. Start de muziek. Stel het opname-niveau in (nooit
in het rood) en start de opname.Tracknummers kunnen
handmatig of automatisch worden toegevoegd indien 3 sec stilte
wordt gedetecteerd.Wanneer 'Stop' wordt ingedrukt wordt de
tijdelijke 'Table of Content' bijgewerkt. Hierdoor weet de
machine waar de volgende opname moet starten.

Opnemen van een digitale bron.
- Belangrijk is de kwaliteit van de digitale bron. Bij een digitaal

signaal van 44,1 kHz ca. 100 ppm wordt een digitale kopie
gemaakt (één op één ) Bij een andere sample frequentie wordt
de Sample rate convertor ingeschakeld. Indien digitaal wordt
opgenomen is geen opname niveau instelbaar.Als gekozen is voor
'Automatic tracknummering' verloopt de nummering volgens het
origineel. Desgewenst zijn eigen tracknummers toe te voegen.

Optimum Power Calibration - OPC.
- Omdat elke beschrijfbare CD anders is, wordt in het begin en

tijdens opnemen, door een korte schrijf-lees sessie, het optimale
schrijfvermogen bepaald.


