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Video Cassete
Maquinaria e Tecnologia
Video Cassette Deck PVC-2000 Philco - Hitachi
Audiovisual
-

Nº 0289

Metal; plástico.

Altura
Largura
Profundidade

12,2 cm
43 cm
32 cm

Biblioteca Universitária
Transferência
Depósito
X
Legado

Bom

Regular

Diâmetro
Peso

Compra
Doação

X

Ruim

3 cm

Coleta
Permuta

Restaurado

Video caszsete retangular de metal e plástico nas cores preto e prata. Na
parte da frente há duas áreas, uma prateada e outra recuada em preto.
Na parte prateada há do lado esquerdo dois botões retangulares na cor
marrom com indicador de quando ligado, luminoso retangular. Ambos
possuem identificação em preto “POWER ON OFF” e “TIMER ON OFF”.
Após isso há um quadrado maior com quatro botões em suas pontas:
gravar, identificado por um círculo preto e pela palavra “RECORD” em
preto dentro de um retângulo alaranjado, play, identificado por uma
flecha e avançar e retroceder, ambos identificados por flechas. Ao lado
há dois botões retangulares, um de pause e stop, identificado por seus
símbolos e outro de eject. Ao lado há uma área de plástico preto com
visor retangular e vários botões, todos identificados em branco. O
primeiro, “CLOCK” é redondo e cor bege, em seguida há três botões
retangulares pequenos, também na cor bege identificados como “1
START”, “2 END” e “3 DAY”. Ao lado há dois botões retangulares da
mesma cor, um pouco maiores, “HOUR” e “MINUTE”. Acima destes
botões há dois botões retangulares marrons: “RESET” e “CLOCK
COUNTER” e acima destes fica o visor. Ao lado há doze botões
quadrados na cor marrom, cada um com um visor retangular e uma
letra, de A à L. Abaixo dos botões há a identificação: VIDEO CASSETTE
DECL PVC-2000 PHILCO – HITACHI. Abaixo disso, na área em preto há
duas entradas para pinos na cor preta com inscrição “REMOTE” e
“PAUSE”. Depois há quadro entradas para pinos um pouco maiores nas
cores preto e prata “IN VIDEO OUT” e “IN AUDIO OUT”. Depois há uma
chave retangular preta com as opções “TV PAL”, “VTR” e “NTSC”. Depois
há um seletor redondo de “TRACKING” e outra chave retangular “SPEED

Histórico da Peça
Inscrições

SP”, “LP” ou “EP”. Na parte superior do aparelho há a bandeja de fita
retangular com parte central transparente e dois parafusos. Ao lado há
um compartimento retangular com tampa. Na tampa está pintado em
azul “VC 01” (identificação interna da FURB). Na parte interna da tampa
há uma chave seletora em cinza com a identificação “AFS ON OFF”.
Dentro do compartimento há inscrições (¹) e 12 chaves seletoras em
branco identificadas com letras de “A” a “L” e 12 seletores circulares em
preto também identificados com as letras de “A” a “L”. Na parte final do
aparelho há uma área em preto com três parafusos, várias aberturas
retangulares para saída de ar e uma etiqueta retangular com inscrições
na cor prateada (²). As laterais são prateadas e pretas, sendo a parte
prateada lisa e a parte preta com aberturas para saída de ar. A parte de
trás do aparelho é toda preta, do lado esquerdo possui seletor de
voltagem e saída do cabo de energia. Ao lado há um recuo com dois
pinos de cor prateada com a identificação “VHF” “IN FROM ANT” e “OUT
TO TV” e quatro seletores arredondados com as identificações “UHF”,
“IN FROM ANT.” e “OUT TO TV”. Após há um pino maior em branco e
prata e duas etiquetas retangulares pretas com informações (³) e (4).
Possui cabo de energia de 187cm.
Pertencia ao setor de Audiovisuais vinculado à Biblioteca Universitária.
(¹) HIGH 14-83
7-13
2-6
LOW
(²) ATENÇÃO! NÃO REMOVA OS PARAFUSOS. VEJA O PAINEL TRASEIRO.
(³) PHILCO – HITACHI
VIDEO DECK
MODELO PVC-2000
Nº DE SÉRIE 00208584ª
AC 110/220V 50/60Hz
39W
PRIDUZIDO NA ZONA FRANCA DE MANAUS
INDÚSTRIA BRASILEIRA
(4) ATENÇÃO! PARA EVITAR RUSCI DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRA O
APARELHO OU RETIRE OS PARAFUSOS INTERNAMENTE NÃO EXISTEM
PEÇAS A SEREM SUBSTITUÍDAS OU AJUSTADAS PELO USUÁRIO. PARA
CONSERTOS RECORRA AS OFICINAS AUTORIZADAS.

Exposições
Bibliografia
Observações
Registro fotográfico

Data: 10/04/2013

Responsável

Fotógrafo: Vanessa Lischeski
Vanessa Lischeski

Câmera: Sony Cyber-shot DSCW560
01/04/2013

Registro fotográfico

