
lvezze a hordozható digitális televíziózás e
É

USB- és SD

Ezzel a hordo

minőségű tart

fényképeket n

Tapas
• DVB
• 7 na
• Köz

Tökél
• Zero
• Diab
• DivX

A tök
• MP3
• USB
• Akár
• AV-
lőnyeit!

-kártyanyílások a fényképekhez, a videofelvételekhez és a zenéhez

zható TV készülékkel a digitális tévézés, az elektronikus programkalauz és a digitális 
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Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• LCD-panel típusa: Csillogásvédő polarizátor
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 10,2 hüvelyk
• Felbontás: 800 (sz) x 480 (M) x 3 (RGB)
• Fényesség: 200 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 250:1
• Tényleges látóterület: 222,0 X 133,2 mm
• Képponttávolság: 0,1905 (sz) x 0,1905 (m) mm
• Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang
• Kimenő teljesítmény: 2 W RMS (beépített 

hangsugárzó)
• kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS 

(fülhallgató)
• Jel-zaj arány: >76 dB (fülhallgató), >62 dB 

(beépített hangsugárzó)

Videolejátszás
• Tömörítési formátumok: MPEG4, Divx

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: MP3, WMA
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet
• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság
• AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• Egyenáram bemenet: 9 V
• USB
• fejhallgató-csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató
• SD/MMC memóriakártya aljzat: SD-kártya

Kényelem
• Akkumulátortöltés jelzőfény
• Könnyen telepíthető: Automatikus telepítés
• kezelői felület: 7 napos elektronikus 

programfüzet, Automatikus programlista-frissítés, 
Elektronikus programfüzet, Mostani és következő 
műsor, TV és Rádió mód, Több felirat támogatása

• Szülői felügyelet: Zárolás PIN kóddal

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter: DC-bemenet 9 V; 

110-240 V, 50/60 Hz
• Kábelek: A/V-kábel x 1
• Mellékelt tartozékok: Audio/Videokábel, AC/DC 

adapter, Felhasználói kézikönyv, Antenna
• Távvezérlő: AY5510
• Felhasználói kézikönyv: Többnyelvű

Feszültség
• akku típusa: Beépített akkumulátor

Hangolóegység/Vétel/Adás
• DVB: Földfelszíni DVB *
• Hangolási sávok: UHF
• Videolejátszás: PAL

Méretek
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

275 x 240 x 100 mm
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Termék súlya: 1,2 kg
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

330 x 116 x 287 mm
• Fődoboz mérete: 246 x 350 x 300 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 2
• Fő kartondoboz súlya: 4,47 kg
•
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