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6 cm) LCD displejom s vysokým rozlíšením

tách! 10,2" (26 cm) LCD obrazovka s vysokým rozlíšením na modeli PET1002 so zárukou 

right Dot™ zaisťuje optimálnu kvalitu obrazu. Jednoducho si vychutnajte až 5 hodín 

prehrávania filmov na DVD vo formáte DivX®, MPEG4 a hudby vo formáte MP3/WMA-

te sa do AV zábavy
rávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
utnajte si MP3/WMA-CD, CD a CD-RW hudbu
ľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD

tné sledovanie kdekoľvek
azovka Zero Bright Dot™ pre optimálnu kvalitu obrazovky
" LCD obrazovka s vysokým rozlíšením pre skvelé pozeranie
utnajte si filmy v širokouhlom formáte 16:9
vaný kvalitný stereo reproduktor

aximálne pohodlie
antný špičkový dizajn
utnajte si až 5 hodín nepretržitého non-stop prehrávania*
ranie na veľkej obrazovke s výstupom S-Video a komponentným videovýstupom

ptér do auta a "slim" diaľkové ovládanie
ľajte zábavu s dvomi konektormi slúchadiel
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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

10,2 palec
• Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 250:1
• Efektívna viditeľná oblasť: 222,0 x 133,2 mm
• Odstup pixelov: 0,1905 (Š) x 0,1905 (V) mm
• Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk
• Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: > 80 dB (slúchadlá), > 62 

dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, 

Video CD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/
CD-RW

• Formáty kompresie: MPEG4, Divx
• Režimy prehrávania disku: displej OSD, A-B 

opakovane, Uhol, Ponuka disku, Rýchlo dozadu, 
Rýchlo dopredu, Opakovať, Náhodné 
prehrávanie, Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, 
Približovanie

• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3, 

WMA
• Prehrávané médiá: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, 

WMA-CD
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť
• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• Digitálny zvukový výstup: Koaxiálny (konektor)
• DC vstup: 9 V
• Iné pripojenia: Výstup S-video, Výstup 

komponentového videa
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne 

slúchadlá x 2

Užitočná funkcia
• Otrasuvzdorné: áno
• Indikácia nabíjania batérie: áno

Príslušenstvo
• Balenie batérií: AY4384, 7,4 V, lítium-iónové 

nabíjateľné batérie
• Adaptér AC/DC: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 

Hz)
• Súprava do auta: adaptér pre cigaretový 

zapaľovač, 12 v DC
• Diaľkové ovládanie: RC810 (v štýle kreditnej 

karty, 38 tlačidiel)
• Káble: A/V kábel x1, S-video kábel x1, 

komponentný videokábel x1
• Manuál používateľa: Tlačené v angličtine/ruštine
• Zahrnuté príslušenstvo: Cestovné puzdro

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 527 x 295 x 437 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

392 x 156 x 258 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

260 x 30 x 180 mm
• Hmotnosť produktu: 1/2 " kg
• Typ balenia: D-box
•
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