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Картина/дисплей
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
• тип на LCD панела: Поляризатор против 

отблясъци
• Размер на екрана по диагонал (инча): 10,2 инч
• Разделителна способност: 800(Ш) x 480(В) x 

3(RGB)
• Яркост: 200 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 250:1
• Ефективна зона на гледане: 222,0 X 133,2 мм
• Стъпка на пикселите: 0,1905(Ш) x 0,1905(В) мм
• Време на отговор (типично): 30 мс

Звук
• Изходна мощност: 2 W RMS (вградени 

високоговорители)
• Изходна мощност (RMS): 10mW RMS 

(слушалка)
• Съотношение сигнал/шум: >76dB (слуш.), 

>62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео
• Формати на компресиране: MPEG4, Divx

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: MP3, WMA
• Поддържани файлови системи: ISO-9660, Jolliet
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps
• Побитова скорост при WMA: 32 - 192 kbps

Възможности за свързване
• AV вход: Композитно (CVBS) x1
• вход за прав ток (DC): 9V
• USB
• Жак за слушалки: 3,5 мм стерео слушалки
• Слот за карти SD/MMC: Карта SD

Удобство
• Индикатор за зареждане на батерията

• Лесно инсталиране: Автоматично инсталиране
• Потребителски интерфейс: Електронен 

наръчник на програми (EPG) за 7 дни, Авт. 
актуал. на списъка програми, Електронен 
наръчник на програми, Електронно 
ръководство за преглед на програмата Now & 
Next ESG, Режим TV и радио, Поддържат се 
различни субтитри

• Родителски контрол: Заключване с PIN код

Аксесоари
• AC/DC адаптер: Вход DC 9 V, 110-240 V, 50/60 

Hz
• Кабели: A/V кабел 1 бр.
• Аксесоари в комплектацията: Аудио/видео 

кабел, AC-DC адаптер, Ръководство за 
потребителя, Ефирна антена

• Дистанционно управление: AY5510
• Ръководство за потребителя: Многоезично

Мощност
• Тип батерия: Вградена батерия

Тунер/приемане/предаване
• DVB: DVB наземна*
• Обхвати на тунера: UHF
• Възпроизвеждане на видео: PAL

Размери
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

275 x 240 x 100 мм
• Тип опаковка: D-box
• Тегло на изделието: 1,2 кг
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

330 x 116 x 287 мм
• Габарити на кашона: 246 x 350 x 300 мм
• Количество в общия кашон: 2
• Тегло на общия кашон: 4,47 кг
•
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