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Kazetové videomagnetofony
pro záznam komprimovaného digitálního obrazového signálu v
šikmých stopách
na pásek 6,35 mm - Formát D7

ČSN
EN 62071

36 8558

                                                                                                   idt IEC 62071:2000

Helical-scan compressed digital video cassette recording system using 6,35 mm magnetic tape -
Format D-7

Système de magnétoscope numérique à cassette à balayage hélicoïdal à signal compressé utilisant la
bande magnétique de 6,35 mm - Format D-7

Videokassettensystem mit komprimierter digitaler Schrägschpuraufzeichnung auf Magnetband 6,35
mm - Format D-7

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 62071:2001 Kazetové videomagnetofony pro záznam komprimovaného
digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 6,35 mm - Formát D7, která je úplným a
nezměněným převzetím IEC 62071:2000, byla schválena Českým normalizačním institutem k
přímému používání jako ČSN EN 62071 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 62071:2001
má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu,
oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 612071:2001 Helical-scan compressed digital video cassette
recording system using 6,35 mm magnetic tape - Format D7, which is the complete and
unchanged adoption of the IEC 62071:2000, was approved by the Czech Standards Institute for
direct use as the ČSN EN 61207 without any modification. The European Standard EN 612071:2001
has the status of the Czech Standard.

Both European and original International Standard are available at the Czech Standards Institute,
Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato norma specifikuje obsah, formát a metodu záznamu datových bloků obsahujících obrazová,
zvuková a přidružená data, která tvoří záznam v šikmých stopách na pásek 6,35 mm v kazetě, podle
specifikace SMPTE

306M. Norma EN má 3 a IEC 303 stran.
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