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ТЕХНІЧНЕ ВИКОНАННЯ
ВІДЕОМАГНІТОФОН З ДИСТАНЦІЙНИМ КЕРУВАННЯМ
ЛІНІЙНИЙ ЗАПИС (крізь аудіо/відео вхід на передній панелі) або ЗАПИС КРІЗЬ SCART РОЗ’ЄМ або ЗАПИС,
ВИКОРИСТОВУЮЧИ ВБУДОВАНИЙ ТЮНЕР І ПІДКЛЮЧИВШИ АНТЕНУ (крізь RF вхід)
ВІДТВОРЕННЯ NTSC НА ТЕЛЕВІЗОРІ PAL (можливість відтворення на телевізорі PAL касет записаних не тільки у режимі PAL, але й
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ЗАПИС В ФОРМАТАХ 4:3 (ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ) або 16:9 (ШИРОКОЕКРАННИЙ) (крізь SCART роз’єм)
ВІДТВОРЕННЯ ЗАПИСІВ ЧЕРЕЗ RF ВИХІД (автоматичне регулювання RF виходу) або КРІЗЬ SCART РОЗ’ЄМ
ЦИФРОВИЙ АВТО ТРЕКІНГ (дана функція забезпечує чисте зображення без спеціальних операцій)
САМОРЕГУЛЮВАННЯ ЗОБРАЖЕННЯ (в той час як зчитуюча головка обертається в залежності від напруги або стану відео касети,
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“ШВИДКИЙ СТАРТ” (при натисканні кнопки “перемотування назад”/“перемотування уперед”/“відтворення” відповідна операція
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у режимі NTSC)

зображення залишається стабільним)
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починається миттєво – без затримок)
РЕЖИМ “САМОЗАХИСТ” (у випадку несправності відеоплеєра робота пристрою припиняється автоматично)

ДЖЕРЕЛО ЖИВЛЕННЯ 200-240В ЗА ЗМІН. СТРУМОМ 50/60ГЦ
ФУНКЦІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ
АВТОМАТИЧНЕ І РУЧНЕ НАЛАШТУВАННЯ ПРОГРАМ (із можливістю введення назви програм)
ЗРУЧНЕ Й ЛЕГКЕ КЕРУВАННЯ ВІДЕОМАГНІТОФОНОМ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ ЕКРАННОГО МЕНЮ (існує також можливість
відключення екранного меню)
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7 МОВ ЕКРАННОГО МЕНЮ (включно з російським)
“АВТОМАТИЧНЕ ВІДТВОРЕННЯ” (після встановлення касети відтворення починається автоматично без затримок)
ФУНКЦІЯ “ПРОПУСК РЕКЛАМИ” (натиском під час відтворення спеціальної кнопки на пульті ДК можна здійснювати перемотування
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УПОВІЛЬНЕНЕ ВІДТВОРЕННЯ (натиском під час відтворення спеціальної кнопки на пульті ДК можна встановити й регулювати швидкість
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уперед касети протягом 30 сек, що дозволить користувачу, наприклад, пропустити рекламний ролик і “прокрутити” на початок фільму)
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уповільненого відтворення зображення (6 швидкостей – 1/15, 1/10, 1/5, 1/30, 1/20, 1/15, …), що зручно, наприклад, у випадку необхідності
перегляду цікавого фрагменту більш уважніше)
ПОКАДРОВОЕ ВІДТВОРЕННЯ (для покадрового відтворення зображення необхідно в режимі “затримка відтворення” (була натиснута
кнопка “пауза” під час відтворення) послідовно натискати кнопку “пауза” і зображення при цьому відтворюватиметься кадр за кадром)
ЗАПИС ПО ТАЙМЕРУ (одноразовий, щоденний і щотижневий з можливістю встановлення номера каналу, часу початку запису, часу кінця
запису, дати, швидкості; протягом місяця можливо встановити 8 подій) І ЗАПИС ОДНИМ НАТИСКОМ ПО ТАЙМЕРУ (можливе
встановлення тривалості запису від 30 хв. до 10 годин)
SP/LP ШВИДКОСТІ ЗАПИСУ І ВІДТВОРЕННЯ (у випадку вибору для запису швидкості LP – час запису збільшуєтья в два рази для
однієї і тієї ж касети)
ВІЗУАЛЬНИЙ УПОВІЛЬНЕНИЙ/ПРИСКОРЕНИЙ ПОШУК НАЗАД/УПЕРЕД (при натиску під час відтворення кнопки
“перемотування назад”/“перемотування уперед” 1 бо 2 рази - відтворення касети відбуватиметься уперед/назад відповідно з прискореною або
прискореною в 2 рази швидкістю)
ПОШУК ЗА ІНДЕКСОМ (VISS) (при натисканні після запису спеціальної кнопки на пульті ДК автоматично виконується перемотування
назад до початку моменту запису і вмикання відтворення касети протягом 6 сек; потім знову автоматично виконується перемотування назад
до початку моменту попереднього запису і вмикання відтворення касети протягом 6 сек … до натискання кнопки “відтворення”)
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ЛІЧИЛЬНИК СТРІЧКИ І ЛІЧИЛЬНИК ЧАСУ ЩО ЗАЛИШИВСЯ
МОЖЛИВІСТЬ “ВИЙМАННЯ” КАСЕТИ ШЛЯХОМ НАТИСКАННЯ КНОПКИ НА ПУЛЬТІ ДК
ФУНКЦІЯ “БАТЬКІВСЬКИЙ ЗАМОК” (для блокування кнопкою передньої панелі відеоплеєра і пульту ДК)
УВІМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ ОДНИМ НАТИСКОМ (натиском будь-якої кнопки на пульті ДК відеомагнітофон автоматично перемикається
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АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ (в режимі RF відеомагнітофон атоматично перемкнеться в режим “очікування” через 5 хв
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з режиму “оікування” у робочій режим)
після закінчення трансляції програм)

Технічні характеристики
ЗАГАЛЬНЕ
Джерело живлення .………….……………..…..…………………………...…………..
………………………………………………... 200-240 В за змін. струмом, 50/60 Гц
Споживча потужність………………………………...…...………..……………..…
……………………………………………………………….….. 14 Вт (робочий режим)
……………...……………………………………………... 5 Вт (режим “очікування”)
Ваг…...……….…….……….…….………………………………………………..…………
…..…………………………………………………………..……………………..…. 3,85 кг
Розміри (Ш x В x Г) ………………………………….…………………………...……....
…..….………………………………………………...….....… 360 мм x 90 мм x 288 мм
Температурні межі …….………………………………………………………...…..
……………..……………………………………………… 5oC…35oC (робочій режим)
Межі вологості …...….…………………………...………………………...…..
……………..……………………………………………….…… <80% (робочій режим)

КАСЕТНА ДЕКА
Формат ………………………………………………………………………………..……..
……………..……………………………………………………………..… стандарт VHS
Системи ……………………………..…………………..…………….…………………....
…………………...……………………………….……………...…. PAL/SECAM B/G D/K
Система сканування …………………………………………………………………..
…..………………..… поворотна, наклонний азімут, 2-головочна гвинтова
Ширина стрічки …...……………………………………………………….……………..
……………………………...……………………...…………………………....… 12,65 мм
Швидкість стрічки ….………………………...…………………………………………..
………………………………………………..… 23,39 мм/сек (SP); 11,70 мм/сек (LP)
Час відтворення ………..………………..……………………………………..
….…………………………………………...………………….… 180 хв (с E-180 (SP))
Канали ……………………………...……………...………………………………………..
….………………………..… ОВЧ: 2-12, УВЧ: 21-69, КАТВ: S1-S41, X, Y, X (гіпер)
Кількість каналів ….………...………………………………………………………..
……………………………...…………………………………………………...… 99 + AUX
Вихід ВЧ ………….……………...………………………...……………………………..
…………………….……………………………………………………..… УВЧ: 21-69 (52)
Дозвіл зображення ……………………………………………………………....
………………………...………………………………....… більш 240 строк (PAL, SP)

ДОДАТКОВА КОМПЛЕКТАЦІЯ
Інструкція з експлуатації і гарантійний талон ………….……………...……. 1 шт
Пульт дистанційного керування ……………………………..….…………….... 1 шт
Елементи живлення ……….……………..………………………………………... 2 шт
Кабель RF …………………………………..…………………...………………….... 1 шт

