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igital Studio Picture Control βελτιστοποιεί την αναπαραγωγή εικόνας
ναπαραγωγή ταινιών συστήµατος NTSC σε τηλεόραση PAL

η άνεση
urbo Drive εγγυάται ταχύτητα, αξιοπιστία και νοηµοσύνη
ollow TV αντιγράφει τη σειρά των καναλιών της τηλεόρασης
µατη επιλογή Long Play, εάν δεν υπάρχει αρκετός χώρος στην ταινία

ε τα αγαπηµένα σας προγράµµατα
o Timer για πιο γρήγορο προγραµµατισµό
νδεση εγγραφής καθιστά δυνατή την εγγραφή από εξωτερικές πηγές

ύτερος ήχος
AM Digital Stereo για ευκρινή, καθαρό στερεοφωνικό ήχο
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Εγγραφή εικόνας
• Σύστηµα εγγραφής: PAL
• Ταχύτητες κασέτας: LP, SP
• Επιλογή ταχύτητας κασέτας: Αυτόµατη εγγραφή 

Long Play

Αναπαραγωγή βίντεο
• Αριθµός κεφαλών βίντεο: 4
• Βελτίωση αναπαραγωγής: Ψηφιακός έλεγχος 

εικόνας Studio, Σύστηµα Studio Tracking, 
Σύστηµα αναζήτησης ευρετηρίου βίντεο

• Χρόνος επανατύλιξης E-180: 70 δευτ.
• Σύστηµα αναπαραγωγής κασετών βίντεο: NTSC, 

PAL
• Βελτιώσεις κασετών βίντεο: Αναγνώριση µήκους 

ταινίας, Κασετόφωνο Turbo Drive
• Σύστηµα καθαρισµού κεφαλών: Αυτόµατο

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• Αριθµός προρυθµισµένων καναλιών: 099
• Ζώνες δέκτη: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• TV system (Τηλεοπτικό σύστηµα): PAL I

Ήχος
• Σύστηµα ήχου: Μονοφωνικό, Nicam Stereo, 

Στερεοφωνικό

Αναπαραγωγή ήχου
• Αριθµός κεφαλών ήχου: 1 γραµµική, 2 

περιστροφικές

Συνδεσιµότητα
• Υποδοχή scart 1: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS
• 2 εξωτερικά scart: Ήχος L/R, Είσοδος/έξοδος 

CVBS

Ευκολία
• Ευκολία εγκατάστασης: Αναλογική λειτουργία 

Follow TV, Αυτόµατη αναζήτηση
• Γλώσσες OSD: Αγγλικά
• Προγραµµατιζόµενες µνήµες: 8
• ∆ιάρκεια προγραµµατισµού: 12 µήνας
• Βελτιώσεις προγραµµατισµ./χρονοδιακόπτη: Π

ρόγραµµα ηµερήσιας/εβδοµαδιαίας επανάληψης, 
Απευθείας εγγραφή, Μη αυτόµατος 
χρονοδιακόπτης, Σύνδεση εγγραφής, Turbo 
Timer

Αξεσουάρ
• Μπαταρίες: 2 µεγέθους AA
• Καλώδια: Καλώδιο κεραίας
• Τηλεχειριστήριο: Zappa
• Εγχειρίδιο χρήσεως: ναι

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

360 x 93 x 226 χιλ.
• Βάρος προϊόντος: 2,5 κ.
•
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γραµµα από τον δορυφορικό σας 
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