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Videocassete leitor e gravador
Nº 0272
Maquinaria e Tecnologia
Videocassete Recorder CR-6300U - JVC - Victor Company of Japan
Audiovisual
1976
Metal; plástico; madeira.

Altura
Largura
Profundidade

19 cm
61 cm
45,2 cm

Biblioteca Universitária
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Bom

X

Regular
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Ruim

Coleta
Permuta

Restaurado

Aparelho retangular. Possui as laterais e a parte traseira de madeira
marrom. A parte da frente é de metal prateado e plástico azul. Possui
placa retangular de plástico preto com o nome da marca em relevo de
metal prateado “JVC” do lado esquerdo da parte frontal. Do lado direito
há uma retangular com bordas arredondadas, dentro dessa área há uma
lâmpada que indica se o aparelho está ligado e um botão redondo de
plástico preto e a indicação, em preto: “TIMER SW ON OFF”. Em seguida
há um relógio com um botão identificado “PUSH TIME” e “STARTING
TIME” e há também uma identificação de luminosidade com o desenho
de um sol e duas flechas com indicação de “+” e “-”. A parte de baixo é
em plástico preto e do lado esquerdo há um pino para entrada de
microfone “MIC” e uma placa retangular com informações (¹). A parte de
cima possui uma área de metal preto com saídas de ar, em seguida uma
faixa retangular azul com borda de metal prateado. Do lado esquerdo
dessa faixa há um retângulo vermelho com a inscrição “UVCR” em
relevo prateado. Do lado direito há a indicação do modelo do aparelho,
a cor prateada “MODEL * CR-6300U | Recorder”. A área seguinte é de
plástico preto, possui do lado esquerdo contador com três dígitos e
botão para zerar a numeração. Ao lado há uma etiqueta com
informações (²). Após há dois botões estilo alavanca com as
identificações em branco: “AUDIO SELECT CH-1 MIX CH-2” e “AUTO
REPEAT OFF SEARCH”. Depois há dois botões giratórios “TRACKING
AUTO” e “COLOR LOCK AUTO”. Depois há outro botão redondo “POWER
ON OFF” que liga ou desliga o aparelho e ao lado uma lâmpada
vermelha que indica quando o aparelho está ligado. Ao lado há uma
alavanca que possibilita a colocação da fita, com a identificação “EJECT”

Histórico da Peça

Inscrições

de um lado e uma luz vermelha indicativa do outro. Ao lado há o
compartimento de fita com uma etiqueta (³). Ao lado há uma área com
diversos botões, primeiro há uma luz vermelha com as indicações “REC”
e “REC LOCK”, após há um pino ligado aos botões “RECORD” e “AUDIO
DUB”. Em seguida há uma alavanca “STILL” e um botão “ANT SELECT”,
“VCR”, “AIR”. Há um botão giratório “SKEW” e um botão “EDIT”. Em
seguida há quatro botões redondos de cor prateada com as
identificações “FF”, “PLAY”, “STOP” e “REW”. Cada um desses quatro
botões possui uma luz vermelha indicativa. Ao lado desses botões há
dois seletores de canais com as identificações “VHF” e “UHF” e um
indicador “TUNING”. Do lado esquerdo do aparelho há uma placa de
metal prateado com azul com a identificação “FURB FUND. UNIV. REG.
BLUMENAU Nº6021”. Do lado direito á uma etiqueta (4). Na parte de
trás há uma placa de metal prateado com informações em preto (5),
uma etiqueta prateada com informações em vermelho (6) e uma
etiqueta preta com informações em prata (7). Ainda na parte de trás,
mais embaixo, há uma área de metal com plástico preto. Há uma
alavanca para selecionar “DX” ou “LOCAL” e três pinos: “VHF” e “UHF”.
Em seguida há outra alavanca: “INPUT SELECT”, “LINE”, “MONIT” e “AIR,
há o pino da saída de vídeo com a indicação “MONITOR” e um recuo
com outra entrada de cabo. E, seguida há sete pinos identificados: “
Gravador Videocassete com sintonizador de TV, VHF, UHF, antena
bypass.
Bateria
operado
temporizador
automático.
RF plug-in conversor, KR-256U, comutável para canalizar 5 ou 6 canais.
Gabinete em grão Teca simulado.
(¹) WARNING
TO AVOID POSSIBLE DAMAGE
TO TIMER, REPLACE BATTERY EVERY 12 MONTHS
PU45723
(²) IN CASE OF PAUSE AND STILL PICTURE
REPRODUCTION, USE KCA CASSETTE
OR EQUIVALENT WHICH IS DESIGNED FOR
THIS PURPOSE. PU43320
(³) CAUTION – TO PREVENT ELECTRIC SHOCK AND CASUALTY HAZARD,
DO NOT INSERT FINGERS OR CONDUCTIVE MATERIALS THROUGH
THE OPENINGS AROUND THE CASSETTE HOUSING. DO NOT PUT
ANY HEAVY THINGS ON AND PRESS THE CASSETTE HOUSING
PU42078
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