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Înregistrare video
• Sistem de înregistrare: ME-SECAM, PAL
• Viteze bandă: LP, SP
• Selectare viteză bandă: Înregistrare de lungă 

durată

Redare video
• Nr. de capete video: 4
• Caracteristici superioare redare: Digital Studio 

Picture Control, Sistem Studio Tracking, Sistem 
de căutare în indexul video

• Durată derulare E-180: 70 s
• Sistem de redare casete video: ME-SECAM, 

NTSC, PAL
• Caracteristici bandă video: Recunoaștere lungime 

bandă, Deck Turbo Drive
• Dispozitiv curăţare cap: Automat

Tuner/Recepţie/Transmisie
• Număr de canale presetate: 099
• Mărci de tunere: hiperbandă, S-Channel, UHF, 

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

SECAM D/K

Sunet
• Sistem audio: Mono, Nicam Stereo, Stereo

Redare audio
• Numărul capetelor audio: 1 liniar, 2 rotative

Conectivitate
• Ext 1 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS
• Ext 2 SCART: Audio S/D, Intrare/Ieșire CVBS

Comoditate
• Ușor de instalat: Sistem analogic Follow TV, 

Căutare automată
• Limbi OSD: Cehă, Engleză, Maghiară, Poloneză, 

Rusă
• Evenimente programabile: 8
• Perioadă de programare: 12 lună
• Caracteristici programare/timer: Program cu 

repetare zilnică / săptămânală, Înregistrare directă, 
Timer manual, Legătură înregistrare, Turbo Timer

Accesorii
• Baterii: 2 baterii AA
• Cabluri: Cablu antenă
• Telecomandă: Zappa
• Manual de utilizare

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

360 x 93 x 226 mm
• Greutate produs: 2,4 kg
•

VCR cu Turbo Drive
HiFi stereo  
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