
Audio CD-Recorder

CDR 785 - CDR 786

• CD-Recorder, voor het digitaal opnemen van analoge en

digitale signalen, intern en extern.

• Sample rate convertor (accepteert 12 tot 56 kHz PCM

signalen).

• CD kopiëren met dubbele snelheid.

• Direct Line Recording voor het maken van een bit-perfecte

kopie.

• ALC (Auto Level Control) voor het maken van perfecte

compilaties.

• CD-text voor o.a. het invoeren, wijzigen en opnemen van titels.

• Programmeerbare 3-cd wisselaar, voor het eenvoudig

samenstellen van compilaties.

• 3-Cd wisselaar, ook geschikt voor het weergeven van niet

gefinaliseerde CD-R en CD-RW discs.

• A-B programming voor het opnemen van een track-fragment.

• CD-synchro voor het automatisch starten van een opname.

• Groot FTD informatiescherm, helderheid instelbaar.

• Gebruiksvriendelijke bediening d.m.v. Jog Control.

• Afstandsbediening voor het bedienen en invoeren van tekst.

• Microfooningang voor opnemen of mixen.

• Digitale in- en uitgangen.

• Analoge in- en uitgangen.

Audio CD-Recorder met 3-CD Wisselaar



Audio CD-Recorder

CDR 785 - CDR 786

CDR 785 

CD wisselaar
Frequentiebereik : 20 - 20.050 Hz
Signaal/ruis verhouding : 97 dB
Kanaalscheiding (1 kHz) : 94 dB
Dynamisch bereik : 90 dB
Jengel : nihil (kwartssturing)

CD-Recorder
Systeem : Compact Disc Digital Audio 

(conform rode boek)
Kanalen : 2 (stereo)
Signaal/ruis verhouding : 94 dB (weergave)
Signaal/ruis verhouding analoog : 98 dB (opname)
Signaal/ruis verhouding digitaal : gelijk aan bron
Dynamisch bereik : 95 dB (weergave)
Dynamisch bereik : 92 dB (opname)
Opname via Direct Line recording : 44,1 kHz +/- 100 ppm
Opname via Sample Rate Convertor : 12 - 56 kHz

Algemeen
Netspanning : 220 V, 50 Hz, +/- 10%
Display : multicolour FTD
Gewicht : ca. 7,6 kg
Afmetingen (h x b x d) : 142 x 435 x 370 mm
Uitvoering : zwart
EAN code : 87 10101 3710 44

TECHNISCHE GEGEVENS

CDR 786
Gelijk aan CD-R 785 echter:
Uitvoering : champagne
EAN code : 87 10101 7012 80

TECHNISCHE GEGEVENS
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TYPEBESCHRIJVING

CD-Recorder.
- Geschikt voor het opnemen op Digital Audio CD-R en CD-RW

discs van analoge of digitale bronnen, intern en extern.
- Opnemen vanaf cd wisselaar met dubbele snelheid.
- Direct Line Recording voor een bit-perfecte opname vanaf de cd

wisselaar.
- ALC (Automatic Level Control) voor een constante

opnamesterkte. Bij een geprogrammeerde opname wordt eerst
het gemiddelde opnameniveau van de geselecteerde tracks
gemeten en ingesteld, daarna wordt de opname gestart.

- Auto finalise voor het automatisch finaliseren van een CD-R of
CD-RW.

- CD-synchro voor het automatisch starten van een opname van
een analoge of digitale bron.

- CD-text voor het invoeren, wijzigen of opnemen van albumtitels,
tracktitels en namen van artiesten.

3-CD wisselaar.
- Geschikt voor het afspelen van niet gefinaliseerde CD-R en CD-

RW discs.
- Tijdens het afspelen kunnen twee cd’s gewisseld worden.
- Programmeerbare afspeelvolgorde, voor het afspelen van de

gewenste cd’s resp. tracks.
- Opnameprogramma voor het samenstellen van compilaties. De

geselecteerde tracks kunnen met verhoogde snelheid
opgenomen worden.

- A-B programming voor het programmeren van een
muziekfragment voor het opnemen of weergeven hiervan.

- Shuffle, voor het in willekeurige volgorde afspelen van tracks.
- Repeat, voor het herhalen van een track, een cd of meerdere

cd’s.
- CD-text voor het weergeven van titels en artiest.

Algemeen.
- Regelbaar opnameniveau voor analoge en digitale signalen.
- Regelbare microfooningang. Dit signaal kan voor opname gemixt

worden met het signaal van een externe bron.
- Overzichtelijk FTD informatiescherm, helderheid instelbaar.
- Handige afstandsbediening voor het bedienen en invoeren van

tekst.
- SCMS (Serial Copy Management System) hierdoor kan van een

digitale kopie geen tweede digitale kopie gemaakt worden. Het
maken van slechts één enkele digitale kopie van een cd waarop
copyrights rusten is legaal.

Aansluitingen.
- Analoog in (aux), 2 x cinch.
- Digital in (aux), cinch (coax).
- Optical in (aux), toslink.
- Analoog uit (CD-R/CD), 2 x cinch.
- Digitaal uit (CD-R/CD), cinch (coax).
- Hoofdtelefoon, 6,3 mm jack.
- Microfoon, 6,3 mm jack.

Meegeleverde accessoires.
- Netsnoer.
- Afstandsbediening.
- 2 x Batterij 1,5 V (Philips R06).
- Coaxkabel (cinch/cinch).
- Audiokabel (2 x cinch/2 x cinch).
- CD-ReWritable Digital Audio disc.


