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Videocassete
Maquinaria e Tecnologia
Videocassete Panasonic NV-HD625
Audiovisual
-

Nº 0296

Metal; plástico.

Altura
Largura
Profundidade

09 cm
42,7 cm
28,5 cm

Biblioteca Universitária
Transferência
Depósito
X
Legado

Bom

X

Regular

Diâmetro
Peso

Compra
Doação

Ruim

Coleta
Permuta

Restaurado

Videocassete sistema VHS, padrão americano, retangular de metal preto. Na
parte superior há um baixo relevo com o nome da marca do produto
“Panasonic”. Na parte frontal do aparelho há vários botões com identificação
na cor dourada. Do lado esquerdo há identificação da marca Panasonic em
relevo e o modelo NV-HD625, há dois botões redondos: “POWER” e “EJECT”,
uma chave seletora com a identificação “TAPE NTSC AUTO PAL-M” e a indicação
“Hi-Fi STEREO AUTO VOLTAGE”. Ao lado há a entrada para a fita com a inscrição
“SUPER DRIVE” na cor prateada e as inscrições “MULTI-INTELLIGENT CONTROL
ON SCREEN DISPLAY ∙ AUTO CRYSTAL VIEW CONTROL ∙ DIGITAL AUTO
TRACKING”. Abaixo há um visor com quarto botões redondos, um do lado
esquerdo (CVC) e os demais do lado direito, dois com flechas indicativas e um
com a palavra “REC”. Do lado esquerdo há um círculo em relevo com vários
botões: “SEARCH”, “REW”, “STOP”, “PLAY” e “FF” e um botão retangular
“TIMER REC”. Há dois apoios nas cores preto e dourado na parte da frente. Há
um parafuso de cada lado do aparelho. A parte de baixo do aparelho é de metal
prateado. Na parte de trás do aparelho há duas etiquetas (¹) e (²). Seis pinos,
sendo dois amarelos “VIDEO”, dois brancos e dois vermelhos “AUDIO” e mais
dois pinos prateados “RF IN” e “RF OUT”.

Pertencia ao setor de Audiovisuais vinculado à Biblioteca Universitária.
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