
Videorecorder

VR171
Quick Response Drive videorecorder met
On Screen Display

• OSD, beeldscherminformatie in het Nederlands.

• Studio Picture Control en Studio Tracking System voor het

beste beeld door automatische aanpassing aan de band.

• Automatische koppenreiniger.
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Videosysteem : VHS HQ
TV-systeem : PAL-BG
Aantal koppen op kopschijf : 2 videokoppen
Aantal voorkeurzenders : 99
Tuner : PLL incl. S-kanalen en 

hyperband
Afstemmethode : kanaal en frequentie
Horizontaal oplossend 
vermogen : > 240 lijnen
Back-up voor klok- en 
timergegevens : 30 minuten
Modulator : in- en uitschakelbaar
Netspanning : 220 V +/- 10% / 50 Hz
Opgenomen vermogen : 12,5 W
Stand-by : 9,5 W
Afmetingen (b x h x d) : 380 x 260 x 96 mm
Gewicht : 3,6 kg

Videorecorder

VR171

PRODUCTINFORMATIE
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TYPEBESCHRIJVING

Algemeen
- Afstandsbediening RT 172.
- Geschikt als tuner.

Beeldkwaliteit
- Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit.
- Edge Noise Canceller = kantruisonderdrukking en AVNS =

geavanceerde verticale ruisonderdrukking.
- Studio Picture Control en Studio Tracking System voor het

beste beeld door automatische aanpassing aan de band.
- Automatische en handmatige digitale tracking.
- Automatische koppenreiniger.

Gebruik
- OSD, beeldscherminformatie in het Nederlands.
- Weergave van in NTSC opgenomen videobanden.
- VISS (VHS Index Search System) waardoor snel en

gemakkelijk de vorige of volgende opname automatisch
gezocht kan worden.

- Instant View om tijdens het spoelen snel het beeld te zien.

Opname-programmering
- Voorprogrammering van 6 timerblokken 31 dagen vooruit.

Deckfuncties
- Spoelsnelheid: Quick Response Drive.
- Weergave vooruit: 1 x, 3 x en 7 x van de normale snelheid.
- Weergave achteruit: 1 x, 3 x en 7 x van de normale

snelheid.
- Stilstaand beeld en beeld vooruit.
- Automatisch terugspoelen aan het eind van de band bij

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

Aansluitingen
- Audio/Video in en uit: Scart.
- Antenne in en uit: COAX.

Meegeleverde accessoires
- Afstandsbediening RT 172 met batterijen.
- Net- en antennekabel.
- Gebruiksaanwijzing.


