
MUSEU DA FURB - ACERVO CENTRO DE MEMÓRIA UNIVERSITÁRIA 

Objeto Videocassete Nº 0271 

Categoria Maquinaria e Tecnologia  

Título Videocassete Panasonic 

Assunto Audiovisual 

Autor - 

Data/Local  

Material/Técnica Metal; plástico. 

Assinatura/Marca/Fabricação  

Origem  

Dimensões 

Altura 9,2 cm                           Diâmetro  

Largura 42,3 cm                              Peso  

Profundidade 34 cm   

Moldura/Base/Estojo  

Procedência Biblioteca Universitária 

Modo de Aquisição Transferência                    Compra               Coleta  

 Depósito X                    Doação              Permuta  

 Legado               

Documentos Existentes  

Números Antigos  

Estado de Conservação Bom X Regular  Ruim  Restaurado   

Estado de 
Conservação/Descrição 

Há alguns arranhões superficiais, a pintura possui área descascada na 
parte superior e falta uma tampa abaixo. 

Restauração  

Descrição Videocassete sistema VHS, padrão americano, retangular de metal 
preto. Na parte superior há um baixo relevo com o nome da marca do 
produto “Panasonic” e foi pintada em azul a identificação “FURB VC-28”. 
Na parte frontal do aparelho há vários botões com identificação na cor 
dourada. Do lado esquerdo “OPERATE” e “EJECT”, ao lado há a entrada 
para a fita com a inscrição “SUPER DRIVE SYSTEM”, ao lado há dois 
botões pequenos “CLOCK SET” e “TUNER PRESET”, ao lado há luz 
indicativa de “STEREO”, “AUDIO II” e “MONO”. Acima disso há as 
especificações do aparelho “Hi-fi MTS BROADCAST STEREO VHS M-PAL 
N-PAL NTSC HQ VIDEO CASSETTE RECORDER NV-HD100”. Ao lado há um 
botão redondo “PAUSE/ STILL” e ao lado dois botões retangulares com 
cantos arredondados “PLAY” e “STOP” e abaixo um botão circular 
“REW” e “FF”. Ainda na parte frontal, mais abaixo, existe um 
compartimento com vários pequenos botões de ajustes, “VTR SYSTEM 
NTSC M-PAL N-PAL”, “MONO OFF ON”, “MTS MTS SAP1 SAP2”, “TAPE 
NTSC AUTO M-PAL/PAL” e “VTR/TV” e também consta a marca 
“Panasonic”. Este compartimento está sem a tampa. Ao lado deste 
compartimento há um visor preto com a inscrição “Hi-Fi STEREO” e os 
botões “CHECK PROG”, “-“, “+”, “NEXT SP/SLP”, “SHIFT SLEEP”, “TIMER 
REC” e “REC”. No lado esquerdo do aparelho há uma placa com 
informações (¹), dois parafusos e várias aberturas para saída de ar. No 
outro lado do aparelho há também dois parafusos e saída de ar. Na 
parte de trás do aparelho há quatro parafusos. No lado esquerdo da 
parte de trás há dois pinos prateados com as indicações em relevo “OUT 
VHF/UHF IN”, ao lado há uma chave onde é possível selecionar entre 
“CH4” e “CH3”. Após existem seis pinos de metal prateado com as cores 



 

 

 

 

 

 

 

vermelho, branco, amarelo, vermelho, branco, amarelo e identificações 
em branco: “R-AUDIO IN-L”, “VIDEO IN”, “R-AUDIO OUT-L” e “VIDEO 
OUT”. Após há uma etiqueta com informações (²), depois existem duas 
saídas de ar, outra etiqueta de informações (³) e o pino para colocação 
do cabo de energia com a indicação em branco “SECTEUR AC IN~”. Na 
parte de baixo há uma placa de metal na cor prateada fechando quase 
todo o aparelho, há seis parafusos prateados, dois apoios arredondados 
e várias saídas de ar. 

Histórico da Peça Pertencia ao setor de Audiovisuais vinculado à Biblioteca Universitária.  

Inscrições ¹ THIS DEVICE COMPLIES WITH PART 15 OF FCC RULES. OPERATION IS 
SUBJECT TO THE FOLLOWING TWO CONDITIONS: (1) THIS DEVICE MAY 
NOT CAUSE HARMFUL INTERFERENCE, AND (2) THIS DEVICE MUST 
ACCEPT ANY INTERFERENCE RECEIVED, INCLUDING INTERFERENCE THAT 
MAY CAUSE UNDESIRED OPERATION. (VQL  5554) 
 
² CAUTION 
RISK OF ELETRIC/SHOCK 
DO NOT OPEN 
ATTENTION 
RISQUE DE CHIC ÉLECTRIQUE 
NE PAS OUVRIR 
(VQL 2751-1) 
 
³ Model No. NV-HD100BR 
Serial No. H4 KN00921 
Panasonic 110/120/220/240V 
FCC ID ACJ9TCTV065 
Matsushita Electric Ind. Co.,Ltd. 
Made in Japan (VGN6406) 

Exposições  

Bibliografia  

Observações  

Registro fotográfico Data: 10/04/2013 Câmera: Sony Cyber-shot DSC-
W560 

Fotógrafo: Vanessa Lischeski  

Responsável  Vanessa Lischeski 07/03/2013 



Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


