
Videorecorder

VR678CG
Vier-koppen hifi stereo videorecorder met
TurboDrive, ShowView en PDC

• Follow TV en Easy Link voor het eenvoudig overnemen van

de zendervolgorde van de TV.

• Automatisch gelijkzetten van de videorecorder-tijd met de

teletekst-tijd.

• Camcorder- en synchroonmontage-aansluiting aan de

voorzijde.

• Opnameprogrammering met teletekst of ShowView

gekoppeld aan PDC.

• Weergave van in NTSC en Super-VHS opgenomen

videobanden

• Styling en kleur afgestemd op ’Cool Green’ Matchline

kleurentelevisie.
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- PDC: de zender start en stopt de geprogrammeerde opname
op het juiste tijdstip.

- VPT: programmering via teletekst.
- Direct Record: voor het direct opnemen van het TCV-beeld.
- Parallel Programmering via het beeldscherm.
- Voorprogrammering van 6 timerblokken tot 31 dagen vooruit,

dagelijks en wekelijks.

Deckfuncties
- Spoelsnelheid:TurboDrive
- Stilstaand beeld en beeld vooruit.
- Weergave vooruit: 1x, 2x en 9x.
- Weergave achteruit: 1x, 3x en 9x.
- Vertraagde beeldweergave: 1/7x, 1/10x, 1/14x en 1/24x.

Aansluitingen
Voorkant:
- Audio/video in: CINCH.
- Synchro en New edit: 2,5 mm JACK.
Achterkant:
- Audio/video in en uit: SCART.
- Audio/video in en uit/doorlussen RGB: SCART.
- Audio in en uit: CINCH.
- Antenne in en uit: COAX.

Meegeleverde accessoires.
- Afstandsbediening RT 567 met batterijen.
- Net- en antennekabel.
- Scartkabel.
- Gebruiksaanwijzing.

Videosysteem : VHS HQ
TV-systeem : PAL-BG
Aantal koppen op kopschijf : 4 Videokoppen en 

2 audiokoppen
Aantal voorkeuzezenders : 99 PLL
Afstemmethode : Kanaal en frequentie
Maximale speelduur : 8 uur met een E240-cassette
Horizontaal oplossend 
vermogen : >240 lijnen
Back-up voor klok en 
timergegevens : 7 uur
Frequentiebereik audio : HiFi 20-20.000 Hz
Modulator : In- en uitschakelbaar
Netspanning : 220V +/- 10%
Opgenomen vermogen : 18 Watt
Low power stand by : 1 Watt
Afmetingen : 380 x 95 x 280 mm
Gewicht : 4,6 kg
Uitvoering : Cool Green

Videorecorder

VR678CG
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TYPEBESCHRIJVING

Algemeen
- Afstandsbediening met Jog & Shuttle en cursor control 

RT 567, ook voor andere merken tv’s.
- Geschikt als tuner.

Montagemogelijkheden
- Synchro en New edit, het eenvoudig monteren vanaf een

camcorder, welke geschikt is voor één van deze edit
systemen.

- Shuttle op apparaat en Jog & Shuttle op de
afstandsbediening.

- Audio dub, het vervangen van het lineaire geluidsspoor.
- Insert, het vervangen van beeld met behoud van het

orginele lineaire geluidsspoor.
- Bandteller met used time left indicatie in uren, minuten en

seconden.
- A/V-aansluitingen aan de voorkant.

Beeld en geluid
- Met lasers gesneden koppen voor briljante beeldkwaliteit.
- Studio Picture Control en Studio Tracking System:

automatische systemen die continu zorgen voor het beste
beeld en de juiste positie van de band t.o.v. de
koppentrommel.

- Automatische koppenreiniger.
- HiFi stereo met automatische opnameregeling.
- Taalkeuze bij uitzendingen in twee talen.
- Geschikt voor alleen audio opnemen.
- Audio niveau indicator.
- Audio mix, gemengd weergeven van zowel de HiFi

geluidssporen als het lineaire geluidsspoor.

Gebruik
- Longplay, 8 uur opnemen met een 4 uurs band.
- Beeldscherm- en diplayinformatie in het Nederlands.
- Follow TV, het makkelijk en snel installeren van de zenders

in dezelfde volgorde als op de aangesloten televisie.
- Easy Link, digitale continu communicatie tussen TV en

videorecorder o.a. voor 10 seconden zender-installatie.
Voorwaarde is dat beide toestellen uitgerust zijn met Easy
Link.

- Automatische nauwkeurige bandlengteherkenning.
- Automatisch gelijkzetten van de videorecorder-tijd met de

teletekst-tijd.
- SQPB, banden in S-VHS opgenomen kunnen op deze

recorder weergegeven worden.
- NTSC weergave in kleur.
- VISS (VHS Index Search System), bij elke start van een

opname wordt automatisch een VISS puls op de band
geregistreerd.

- Index Search in opdracht om snel naar vorige of volgende
VISS-puls te spoelen.

- Instant View om tijdens het spoelen snel het beeld te zien.
- Mogelijkheid om teletekstondertiteling op te nemen.

Programmering
- ShowView: het programmeren door middel van een

cijfercombinatie uit het programmablad.


