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Nahrávání videa
• Systém nahrávání: ME-SECAM, PAL
• Rychlosti kazety: LP, SP
• Volba rychlosti pásky: Autom. nahrávání v režimu 

Long Play

Přehrávání videa
• Počet videohlav: 4
• Vylepšení přehrávání: Digital Studio Picture 

Control, Systém Studio Tracking System, Systém 
rejstříkového vyhledávání

• Doba přetočení kazety E-180: 70 s
• Systém přehrávání videokazety: ME-SECAM, 

NTSC, PAL
• Vylepšení videopásky: Rozpoznávání délky pásky, 

Mechanika Turbo Drive
• Čištění hlav: Auto

Tuner/příjem/vysílání
• Počet kanálů předvoleb: 099
• Pásma tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, 

VHF
• systém TV příjmu: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

G, SECAM D/K

Zvuk
• Zvukový systém: Mono, Stereo NICAM, Stereo

Přehrávání zvuku
• Počet audiohlav: 1 lineární, 2 otáčecí

Možnosti připojení
• Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, 

Vstup/výstup kompozitního videa CVBS
• Konektor Ext 2 Scart: Audio levý/pravý kanál, 

Vstup/výstup kompozitního videa CVBS

Pohodlí
• Snadná instalace: Analogová funkce Follow TV, 

Funkce Autosearch
• Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Čeština, 

Angličtina, Maďarština, Polština, Ruština
• Programovatelné události: 8
• Období pro naprogramování: 12 měsíc
• Vylepšené programování/časovač: Program s 

denním/týdenním opakováním, Direct Record 
(přímé nahrávání), Ruční časovač, Funkce Record 
Link, Funkce Turbo Timer

Příslušenství
• Baterie: 2 x baterie AA
• Kabely: Kabel antény
• Dálkové ovládání: Zappa
• Uživatelský manuál: ano

Rozměry
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

360 x 93 x 226 mm
• Hmotnost výrobku: 2,4 kg
•
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