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Gravador cassete
Maquinaria e Tecnologia
CCE Double Cassette Deck DX-250
Audiovisual
1973/1975
Metal; plástico.

Altura
Largura
Profundidade

Nº 0288

12 cm
42 cm
25 cm

Biblioteca Universitária
Transferência
Depósito
X
Legado

Diâmetro
Peso

Compra
Doação

Coleta
Permuta

Bom
X
Regular
Ruim
Restaurado
A identificação pintada na parte superior está bastante descascada. A
parte de baixo do aparelho está enferrujada em várias partes.
Aparelho retangular de metal preto. Possui na parte superior, pintado
em azul, a identificação “FURB GC”. Na parte frontal, do lado esquerdo
há um botão quadrado com a identificação “POWER”, “ON” e “OFF”. Ao
lado há a identificação do aparelho “CCE DOUBLE CASSETTE DECK DX250”, abaixo fica o primeiro compartimento para fita cassete. A tampa
desse compartimento é de plástico transparente com moldura em
preto. Possui a identificação em azul “PLAYBACK AUTO TAPE SELECTOR
A” e no centro do compartimento há um retângulo na cor azul. Ao lado
há algumas informações: “DUBBLING ON, B, A” e “RELAY PLAY A B”. Ao
lado fica o segundo compartimento para fita cassete, que também
possui o retângulo azul no centro e a identificação em vermelho
“RECORDING & PLAYBACK B”. Ao lado há um contador de três dígitos
identificado “COUNTER” e um botão retangular “RESET”. Abaixo há uma
escala com a identificação “PEAK LEVEL METER”, “L”, “R” e “DOLBY NA”.
Ao lado há dois botões redondos “REC LEVEL” e “REC BALANCE
CENTER”. Em seguida há três botões retangulares “DUBBLING ON OFF”,
“NORMAL HIGH” e “DOLBY NF ON OFF”. Abaixo há um símbolo e as
palavras “DOLBY SYSTEM”. Ainda na parte frontal, mais abaixo há um
pino “PHONES”. Há quatro botões identificados: “TIMER PLAY” e uma
flecha indicando “play”, uma flecha dupla indicando retroceder, uma
flecha dupla indicando avançar, um quadrado e uma flecha indicando
parar e ejetar. Após há seis botões identificados, antes deles há as
palavras “TIMER REC/PLAY” ligados aos dois primeiros botões: “REC”,
uma flecha indicando “play”, uma flecha dupla indicando retroceder,
uma flecha dupla indicando avançar, um quadrado e uma flecha
indicando parar e ejetar e “PAUSE”. Após há um botão pequeno “REC

Histórico da Peça
Inscrições

MUTE”, depois há mais três botões pequenos “NORMAL”, “CrO2” e
“METAL” e abaixo há a indicação “B TAPE SELECTOR” e for fim um pino
identificado “MIC”. Em cada lado há três parafusos. Atrás há oito
parafusos. Do lado esquerdo há quatro pinos: “LINE IN – LINE OUT”,
“REC”, “PLAY”, “L” e “R”. Há três etiquetas (¹), (²), (³). Há o seletor de
voltagem “VOLTAGEM SELECTOR AC 110V~ /220-240V~ 50/60Hz –
20W” e o cabo de energia. A parte de baixo é em metal prateado, com
várias aberturas para saída de ar. Há quatro apoios em plástico preto
Pertencia ao setor de Audiovisuais vinculado à Biblioteca Universitária.
(¹) CCE
CONTROLE DE
QUALIDADE
(²) CCE STEREO CASSETTE DECK DX-250
PRODUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS
POR CCE DA AMAZÔNIA s/A
C.G.C. 04.169.843/0001-77 IND BRASILEIRA
(³) DX 250
CX: 1622 D: 093
SERIE 0016227

Exposições
Bibliografia
Observações
Registro fotográfico

Data: 10/04/2013

Responsável

Fotógrafo: Vanessa Lischeski
Vanessa Lischeski

Câmera: Sony Cyber-shot DSCW560
08/03/2013

Registro fotográfico

