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Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: LCD TFT
• typ panelu LCD: Polaryzator przeciwodblaskowy
• Długość przekątnej ekranu (cale): 10,2 cale
• Rozdzielczość: 800 (szer.) x 480 (wys.) x 3 (RGB)
• Jasność: 200 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 250:1
• Część widoczna ekranu: 222,0 x 133,2 mm
• Rozmiar plamki: 0,1905 (szer.) x 0,1905 

(wys.) mm
• Czas odpowiedzi (typowy): 30 ms

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 2 W RMS (wbudowane głośniki)
• Moc wyjściowa (RMS): 10 mW RMS (słuchawki)
• Stosunek sygnału do szumu: >76 dB (słuch.), 

>62 dB (wbud. głośn.)

Odtwarzanie wideo
• Formaty kompresji: MPEG4, Divx

Odtwarzanie dźwięku
• Format kompresji: MP3, WMA
• Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Jolliet
• Kodowanie MP3: 32–320 kb/s
• Prędkość przepływu danych WMA: 32–192 kb/s

Możliwości połączeń
• wejście audio-wideo: Kompozytowe (CVBS) x1
• Wejście prądu stałego: 9 V
• USB
• Gniazdo słuchawek: Słuchawki stereofoniczne 

3,5 mm
• Gniazdo karty SD/MMC: Karta SD

Udogodnienia
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Łatwa instalacja: Automatyczna instalacja

• Interfejs użytkownika: Elektroniczny program na 7 
dni, Autom. aktualizacja listy programów, 
Elektroniczny przewodnik telewizyjny (EPG), 
System informacji o programie Now & Next ESG, 
Tryb telewizji i radia, Obsługa napisów dialog. w 
wielu jęz.

• Nadzór rodzicielski: Blokada kodem PIN

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: Wejście napięcia stałego 9 V, 

110–240 V, 50/60 Hz
• Przewody: 1 przewód audio-wideo
• Akcesoria w zestawie: Przewód audio/wideo, 

Zasilacz sieciowy stabilizowany, Instrukcja obsługi, 
Antena zewnętrzna

• Pilot zdalnego sterowania: AY5510
• Instrukcja obsługi: Wielojęzykowy

Moc
• Typ baterii: Wbudowany akumulator

Tuner/Odbiór/Transmisja
• DVB: Naziemny DVB*
• Pasma tunera: UHF
• Odtwarzanie wideo: PAL

Wymiary
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

275 x 240 x 100 mm
• Rodzaj opakowania: D-box
• Waga produktu: 1,2 kg
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

330 x 116 x 287 mm
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

246 x 350 x 300 mm
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 2
• Waga kartonu zbiorczego: 4,47 kg
•
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