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Класно изпълнение

Най-добра картина
• Digital Studio Picture Control оптимизира картината
• Интелигентната картина дава персонализирани настройки на изображението
• Възпроизвежда на вашия PAL телевизор касети, записани на NTSC

Изключително удобство
• Turbo Drive означава скорост, надеждност и интелигентност
• Follow TV копира реда на каналите в телевизора
• VPS/ PDC записва телевизионни предавания точно от началото до края
• Автоматично избира удължен запис, ако не остава достатъчно лента
• A/V съединители на лицевата част, за да не лазите зад уреда

Записвайте любимите си програми
• ShowView за бързо и лесно програмиране на рекордера
• Турбо таймерът е най-бързият начин за програмиране на таймер за запис
• Връзката за запис позволява да правите записи от външни източници
Philips
VCR с Turbo Drive

HiFi стерео
VR750
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Видеозапис
• Записваща система: ME-SECAM, PAL
• Скорости на лентата: LP, SP
• Избор на скоростта на лентата: Автоматичен 

удължен запис

Възпроизвеждане на видео
• Брой видео глави: 4
• Подобрение на възпроизвеждането: Digital 

Studio Picture Control, Studio Tracking System, 
Индексирано търсене на видео

• Време за пренавиване E-180: 70 s
• Подобрение за видео: Интелигентна картина
• Система за възпроизв. на видеолента: ME-

SECAM, NTSC, PAL
• Подобрения за видеолента: Разпознаване на 

дължината на лентата, Turbo Drive дек
• Почистване на главата: Автоматично

Тунер/приемане/предаване
• Брой предварително настроени канали: 099
• Обхвати на тунера: Хипербанд, S-Channel, 

UHF, VHF
• Телевизионна система: PAL B/G, PAL D/K, 

SECAM B/G, SECAM D/K

Звук
• Звукова система: Моно, Nicam Stereo, Стерео

Аудио възпроизвеждане
• Брой аудио глави: 1 линейна, 2 въртящи се

Възможности за свързване
• Ext 1 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS

• Ext 2 Scart: Аудио L/R, Вход/изход за CVBS
• Преден: Аудио вход Л/Д, Вход за CVBS
• Изход заден: Звуков изход L/R

Удобство
• Часовник: Интелигентен часовник
• Лесно инсталиране: Аналогов за Follow TV, 

Автоматично търсене
• Езици на екранното меню: Чешки, Английски, 

Унгарски, Полски, Руски
• Програмируеми събития: 8
• Период на програмиране: 12 month
• Подобрения за програмирането/таймера: 

Повторение програми по дни/седм., 
Директен запис, Ръчен таймер, Връзка за 
запис, ShowView, Турбо таймер, VPS/PDC 
управление на записа

Аксесоари
• Батерии: 2 тип АА
• Кабели: Антенен кабел
• Дистанционно управление: Zappa
• Ръководство за потребителя: да

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

435 x 93 x 226 mm
• Тегло на изделието: 2,6 kg

Мощност
• Мрежово захранване: 220 - 240 V променлив 

ток +/- 10%
•
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igital Studio Picture Control
яма данни

нтелигентна картина
нтелигентната картина осигурява оптимална 
астройка на картината за цвят, яркост, 
аситеност, контраст, рязкост и т. н., за да ви 
сигури повече удоволствие от гледането по всяко 
реме.

TSC възпроизвеждане
яма данни

urbo Drive
яма данни

ollow TV
идео рекордерът или DVD рекордерът запазва 
еда на станциите и зададените настройки на 
ашия телевизор. Аналогово: прави се сравнение на 
игнала между телевизора и рекордера през 
CART кабел. Потребителят трябва да избере 
сички налични в неговия телевизор. Цифрово: 
реподреждането се извършва изцяло 
втоматично.

PS/PDC
 VPS (Система за видео програмиране) и PDC 
управление на предаването на програмата), 
елевизионната станция контролира началото и 
родължителността на програмирания запис. 
ова означава, че вашето записващо устройство 
е включва и изключва в правилния час, дори ако 
елевизионната програма, която сте 
рограмирали, започне по-рано или завърши по-
ъсно от очакваното.

втоматичен удължен запис
яма данни

/V съединители на предния панел
яма данни

howView
ри системата на ShowView, за да програмирате 

идеорекордера си е необходимо само да въведете 
исло от ShowView - код до девет цифри (но 
бикновено по-малко), който е отпечатан до 
сяка телевизионна програма в повечето 
правочници за телевизионни програми.

урбо таймер
яма данни

ръзка за запис
огато желаете да запишете програма от вашия 
ателитен приемник или друго външно 
стройство, просто активирайте "Record Link", 
оставете устройството в режим на готовност 
 програмирайте желания таймер на вашия 
ателитен приемник. При задействане на 
ателитния приемник устройството ще започне 
а записва едновременно.

ICAM цифрово стерео
 някои страни, например Великобритания и 
елгия, телевизионните програми се излъчват с 
ифров стерео звук NICAM. Това е звук със CD 

качество, с добра защита от шумове и влошаване 
на сигнала. Може да се използва с моно, стерео и 
Dolby Pro Logic предавания. Вграденият тунер на 
този продукт е изцяло оборудван за декодиране на 
NICAM сигнал.
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