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Objeto Videocassete Nº 0273 

Categoria Maquinaria e Tecnologia  

Título Videocassette Sistema Betamax Sony 

Assunto Audiovisual 

Autor - 

Data/Local 1973/1975 

Material/Técnica Metal; plástico. 

Assinatura/Marca/Fabricação  

Origem  

Dimensões 

Altura 16,6 cm                           Diâmetro  

Largura 46,7 cm                              Peso  

Profundidade 36,2 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 
A tampa da parte de baixo do aparelho está oxidada devido ao tempo. 

Restauração  

Descrição Videocassete sistema Betamax, padrão japonês, retangular de metal 

preto. A parte frontal é dividida em três partes: A parte superior é de 

metal preto, possui do lado esquerdo um botão retangular na cor 

prateada, acima dele há um pequeno retângulo que indica, com luz, se o 

aparelho está ligado, e acima a palavra “POWER” em branco. Ao lado há 

oito botões retangulares na cor prateada, numerados. Após há o nome 

da marca “SONY” em relevo preto e prateado e por fim a entrada para a 

fita em plástico preto com o nome “Betamax” em prateado e um 

retângulo em relevo prateado de cada lado dessa entrada. A segunda 

área da parte frontal é prateada, possui do lado esquerdo um botão 

retangular, com indicador, com luz, de ligado e a palavra “TIMER REC” 

em vermelho dentro de um retângulo também vermelho. Abaixo desse 

botão há a letra “B” em preto e prata. Ao lado há o visor do aparelho, 

em plástico, nas cores pretas e azuis. Ao lado há um retângulo em relevo 

com informações (¹), após há um contador com quatro dígitos com a 

informação “TAPE COUNTER” e for fim um botão retangular “RESET”. 

Abaixo dessa área do visor há um retângulo prateado brilhante onde há 

uma etiqueta com círculos cor laranja e a frase “It’s a Sony” em 

vermelho. Ao lado há um pino “CLOCK” e sete botões retangulares: 

“TURN ON”, “TURN OFF”, “DAY”, “HOUR”, “10 MIN”, “MIN”, “TV/VTR”. 

Ao lado há um botão deslizante na cor cinza e a palavra “RECORD” 

seguida de uma flecha em vermelho dentro de um retângulo também 

vermelho. For fim existem cinco botões retangulares: “REW” com uma 

flecha indicativa de retroceder, “STOP/EJECT” com um quadrado e uma 

flecha indicativos, “PLAY” com flecha indicativa, “FF” com flecha 

indicativa de avançar e “PAUSE”. Acima dos botões “PLAY” e “PAUSE” há 



 

 

 

 

 

 

 

o indicador luminoso de ligado ou desligado, acima do botão de “PLAY” 

há “BETA SCAN” e acima do “PAUSE” há a indicação do modelo do 

aparelho “SL-5000MD”. A terceira parte da área frontal do aparelho é de 

metal preto, possui do lado esquerdo um botão giratório com a palavra 

“TRAKING” em branco. Do lado direito há um recuo com cinco pinos, 

sendo o último na cor amarela. Eles possuem as seguintes 

identificações: “REMOTE”, “CAMERA PAUSE”, “MIC”, “AUDIO IN”, 

“VIDEO IN”. Dos dois lados do aparelho há dois parafusos na cor prata e 

saídas de ar. Na parte superior há saídas de ar e um compartimento 

retangular com tampa de plástico na cor cinza. Nesse compartimento há 

nove botões estilo alavanca e oito botões giratórios. Na parte de trás há 

uma etiqueta com informações (²), dois pinos do lado esquerdo com as 

identificações “VIDEO OUT” e “AUDIO OUT”, sendo o primeiro na cor 

amarela. Do lado direito há quatro pinos com identificação “IN”, “UHF” 

e “OUT”, dois pinos com a identificação “IN”, “VHF” e “OUT”, um botão 

estilo alavanca “3 CH”, “RF UNIT” e “4CH”, saída do cabo de energia, 

seletor de voltagem: 110V, 127V, 220V ou 240V e saída de ar. A parte de 

baixo é de metal prateado, há quatro apoios em plástico preto, quatro 

parafusos e saídas de ar. 

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

Inscrições (¹) DUAL PAL-M NTSC Full Computer Control 

(²) SONY Betamax SL-5000MD 

GRAVADOR DE VIDEOCASSETE 

110, 127, 220, 240V~50/60Hz 50W 

No 317544 

FABRICADO NO BRASIL POR SONY VIDEOBRAS LTDA 

SOB LICENÇA DA SONY CORP. JAPAN 

C.G.C. 77.963.205/0001-05 

NSC EST 10 143 126-9 

INDUSTRIA BRASILEIRA 

Exposições  

Bibliografia  

Observações  

Registro fotográfico Data:  Câmera: Sony Cyber-shot DSC-

W560 

Fotógrafo: Vanessa Lischeski  

Responsável  Vanessa Lischeski 08/03/2013 



 

Registro fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


