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Videofelvétel
• Rögzítési rendszer: ME-SECAM, PAL
• Szalagsebességek: LP, SP
• Kazettasebesség-kiválasztás: Automatikus hosszú 

felvétel

Videolejátszás
• Videofejek száma: 4
• Lejátszás javítása: Digital Studio képkezelési 

eljárás, Stúdió szabályozó rendszer, Videó 
indexkereső rendszer

• Visszatekerés időtartama E-180: 70 mp
• Videoszalag lejátszási rendszer: ME-SECAM, 

NTSC, PAL
• Videokazetta bővítések: Kazettahossz-felismerés, 

Turbo meghajtó egység
• Fejtisztító: Automatikus

Hangolóegység/Vétel/Adás
• Előre beállított csatornák száma: 099
• Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
• TV rendszer: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K

Hang
• Hangrendszer: Mono, Nicam Stereo, Sztereó

Hanglejátszás
• Audiofejek száma: 1 lineáris, 2 rotációs

Csatlakoztathatóság
• Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki
• Ext 2 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Analóg Follow TV, 

Automatikus keresés
• OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: Cseh, angol, 

Magyar, lengyel, orosz
• Programozható események: 8
• Programozási periódus: 12 hónap
• Programozási/időzítési bővítések: Naponta/

Hetente ismétlődő műsor, Közvetlen felvétel, 
Manuális időzítő, Felvételi csatolás, Turbó időzítő

Tartozékok
• Elemek: 2 db AA méretű
• Kábelek: Antennakábel
• Távvezérlő: Zappa
• Felhasználói kézikönyv

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

360 x 93 x 226 mm
• Termék súlya: 2,4 kg
•
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választania a TV-készülékén 
igitális: Az átrendezés 

zú felvétel

ről vagy más külső készülékről 
rt, egyszerűen kapcsolja be a 
kciót, állítsa a készüléket 
, majd programozza be a 
A műholdvevő elindításával egy 
zdi a felvételkészítést.

reo
ldául Nagy-Britanniában és 
 NICAM digitális sztereó 
mi zajra és jelcsökkenésre szinte 
 minőségű hangzást biztosít. Az 
Dolby Pro Logic lehet. A készülék 
e mindegyik NICAM jel vételére 
ek

http://www.philips.com

