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Bild/visning
• Displayskärmtyp: LCD TFT
• LCD-paneltyp: Antireflexpolarisering
• Diagonal skärmstorlek (tum): 8,5 tum
• Ljusstyrka: 200 cd/m²
• Kontrastförhållande (medel): 300:1
• Svarstid (medel): 30 ms
• Effektiv visningsyta: 187,2 x 105,3
• Upplösning: 480 (B) x 234 (H) x 3 (RGB)
• Bildpunktavstånd: 0,13 (B) x 0,45 (H)

Ljud
• Uteffekt: 250 mW RMS (inbyggda högtalare)
• Uteffekt (RMS): 10 mW RMS (hörlurar)
• Signal/brusförhållande: > 80 dB (hörlurar), > 

62 dB (inbyggda högtalare)

Videouppspelning
• Uppspelningsmedia: DVD, Picture CD, SVCD, 

Video-CD, DVD-R/-RW, MP3-CD-skiva, WMA, 
DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, CD

• Komprimeringsformat: MPEG4, Divx
• Skivuppspelningslägen: OSD, Repetera A–B, 

Vinkel, Skivmeny, Snabbt bakåt, Snabbt framåt, 
Repetering, Blandad uppspelning, Sakta bakåt, 
Sakta framåt, Zoom

• System för videouppspelning: NTSC, PAL

Ljuduppspelning
• Komprimeringsformat: Dolby Digital, MP3, WMA
• Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, 

CD-RW, WMA-CD
• Filsystem som stöds: ISO-9660, Jolliet
• MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s
• WMA-bithastighet: 32–192 kbit/s

Anslutningar
• AV-utgång: Komposit (CVBS) x1
• AV-ingång: Komposit (CVBS) x1
• Ljudutgång – digital: Koaxial (cinch)
• DC-in: 9 V
• Hörlursuttag: 3,5 mm stereohörlurar x 2

Praktiskt
• Stöttålig
• Laddindikator

Tillbehör
• Batteriförpackning: 7,4 V, laddningsbara 

litiumjonbatterier
• AC/DC-adapter: AY4112/00 (110–240 V, 50/

60 Hz)
• Biltillbehör: cigarettändaradapter, 12 V DC
• Fjärrkontroll: RC810 (kreditkortsformat, 38 

knappar)
• kablar: 1 x AV-kabel
• Bruksanvisning: Utskriven, 16 språk

Storlek
• Huvudförpackningens mått: 260 x 310 x 340 mm
• Antal i förpackning: 3
• Vikt på huvudkartong: 9 kg
• Förpackningstyp: D-box
• Förpackningens mått (B x H x D): 

80 x 278 x 320 mm
• Produktens mått (B x H x D): 

223 x 33 x 178 mm
• Produktvikt: 1 kg
•
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