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Nagrywanie wideo
• System nagrywania: ME-SECAM, PAL
• Prędkości przesuwu taśmy: LP, SP
• Wybór prędkości taśmy: Automatycznie 

nagrywanie wydłużone

Odtwarzanie wideo
• Ilość głowic wideo: 4
• Funkcje poprawy odtwarzania: Digital Studio 

Picture Control, Studio Tracking System, 
Przeszukiwanie taśm VHS wg indeksów

• Czas przewijania taśmy E-180: 70 s
• System odtwarzania kaset wideo: ME-SECAM, 

NTSC, PAL
• Funkcje dotyczące kaset wideo: Rozpoznawanie 

długości taśmy, Magnetofon Turbo Drive
• Czyszczenie głowicy: Automatyczna

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Liczba zaprogramowanych kanałów: 099
• Pasma tunera: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
• system TV: PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, 

SECAM D/K

Dźwięk
• System dźwięku: Mono, dźwięk stereo Nicam, 

Stereo

Odtwarzanie dźwięku
• Liczba głowic audio: 1 liniowa, 2 obrotowe

Możliwości połączeń
• Złącze Ext 1 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

wyjście CVBS
• Złącze Ext 2 Scart: Złącze audio L/P, Wejście i 

wyjście CVBS

Udogodnienia
• Łatwa instalacja: Analogowa funkcja Follow TV, 

Automat. wyszukiwanie stacji
• Języki menu ekranowego: czeski, Angielski, 

węgierski, Polski, Rosyjski
• Liczba zdarzeń do zaprogramowania: 8
• Okres programowania: 12 miesiące
• Funkcje programowania/zegara: program 

codzienny/cotygodniowy, Bezpośrednie 
nagrywanie, Timer nastawiany ręcznie, Record 
Link, Turbo Timer

Akcesoria
• Baterie: 2 o rozmiarze AA
• Przewody: Przewód antenowy
• Pilot zdalnego sterowania: Zappa
• Instrukcja obsługi

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

360 x 93 x 226 mm
• Waga produktu: 2,4 kg
•

Magnetowid z technologią Turbo Drive
Stereo HiFi  
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