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Obraz/wyświetlacz
• Część widoczna ekranu: 137 x 91 mm
• Szerokość plamki (w pionie): 0,1905 mm
• Szerokość plamki (w poziomie): 0,1905 mm
• Rozdzielczość: 720 x 480 pikseli
• Jasność (nitów): 200 nit
• Kąt widzenia: przy C/R > 5
• Kąt widzenia (p / p): 170 / 170 stopnie
• Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.

Możliwości połączeń
• USB: Do aparatu cyfrowego, Do komputera

Nośnik pamięci
• Typy kart pamięci: Secure Digital, Karta 

multimedialna, Memory Stick, Memory Stick Pro, 
Compact Flash typ I

Wygoda
• Czytnik kart: Wbudowany (1x)
• Obsługiwany format zdjęć: Maksymalnie 12 

megapikseli, Zdjęcia JPEG (w strukturze DCF)
• Wielkość miejsca przechowywania zdjęć: 50 zdjęć 

lub więcej
• Możliwość zmiany orientacji ekranu: Krajobraz 

(poziomo), Portret (pionowo)
• Przyciski i elementy sterujące: 6 przycisków
• Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie 

pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w 
trybie miniatur

• Możliwość konfiguracji: Pokaz slajdów, Język, 
Regulacja jasności, Automatyczne włączanie/
wyłączanie codziennie, Stan

• Edycja zdjęć: Pokaz slajdów, Obracanie, 
Usuwanie, Kopiowanie

• Języki menu ekranowego: angielski, francuski, 
niemiecki, włoski, hiszpański, chiński uproszczony, 
rosyjski, japoński

• Certyfikaty: CE, FCC, VCCI, CCC, GOST, C-
Tick, BSMI, PSB, UL

• Obsługa funkcji Plug & Play: Windows 2000/XP 
lub nowszy, Mac OS X, Linux

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, przewód USB, Skrócona instrukcja 
obsługi, Podstawa

• Instrukcja użytkow. na płycie CD-ROM

Wymiary
• Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 

212 x 164 x 110 mm
• Waga: 0 73 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 45°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -20°C do 

60°C

Zasilanie
• Czas pracy przy zasilaniu bater.: 0,8 godz.
• Pobór mocy: (Urządzenie włączone i ładowanie 

baterii) 12 W
• Wskaźnik LED zasilania: Tryb pracy — zielony
• Wskaźnik LED akumulatora: Ładowanie – żółte, 

Brak ładowania – wyłączone
• Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie bateryjne, 

Zasilanie prądem zmiennym
•
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