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Видеозапис
• Записваща система: ME-SECAM, PAL
• Скорости на лентата: LP, SP
• Избор на скоростта на лентата: Автоматичен 

удължен запис

Възпроизвеждане на видео
• Брой видео глави: 4
• Подобрение на възпроизвеждането: Цифров 

студиен контрол на картината, Студийна 
система за настройка, Индексирано търсене на 
видео

• Време за пренавиване E-180: 70 сек.
• Система за възпроизв. на видеолента: ME-

SECAM, NTSC, PAL
• Подобрения за видеолента: Разпознаване на 

дължината на лентата, Turbo Drive дек
• Почистващо устройство за глави: Автоматично

Тунер/приемане/предаване
• Брой настроени канали: 099
• Обхвати на тунера: хипербанд, S-Channel, UHF, 

VHF
• телевизионна система: PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K

Звук
• Звукова система: Моно, Nicam Stereo, Стерео

Аудио възпроизвеждане
• Брой аудио глави: 1 линейна, 2 въртящи се

Възможности за свързване
• Извод Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за 

CVBS
• Извод Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за 

CVBS

Удобство
• Лесно инсталиране: Аналогов за Follow TV, 

Автоматично търсене
• Езици на екранното меню: Чешки, Английски, 

Унгарски, Полски, Руски
• Програмируеми събития: 8
• Период на програмиране: 12 месец
• Подобрения за програмирането/таймера: 

Програма за дневно/седмично повторение, 
Директен запис, Ръчен таймер, Връзка за запис, 
Турбо таймер

Аксесоари
• Батерии: 2 тип АА
• Кабели: Антенен кабел
• Дистанционно управление: Zappa
• Ръководство за потребителя: да

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

360 x 93 x 226 мм
• Тегло на изделието: 2,4 кг
•
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