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Kuva/näyttö
• Tehollinen katselualue: 137,16 x 91,44 mm
• Resoluutio: katselualueen tarkkuus: 720 x 480
• Katselukulma: @ C/R > 10, 120º (V) / 110º (P)
• Käyttöikä, kun kirkkaus 50 %: 20 000 t
• Kirkkaus: 200 cd/m²
• Kuvasuhde: 3,2
• Näytön resoluutio: 800 x 480
• Pikselimäärä: 133 ppi
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 400:1

Liitännät
• USB: PC- tai Mac-liitäntä (USB 2.0)

Tallennusvälineet
• Tuetut muistikorttityypit: Compact Flash Type I, 

Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), 
Multimedia Card, xD-kortit, Memory Stick, 
Memory Stick Pro, Micro Secure Digital (SD), 
Memory Stick Duo (sovittimella), MS Pro Duo 
(sovittimella)

• Sisäinen muistikapasiteetti: 128 Mt (510–1020 
valokuvalle, järjestelmä käyttää noin 26 Mt)

Käytön mukavuus
• Kortinlukija: Kiinteä (2x)
• Tuetut valokuvamuodot: JPEG-valokuvat, Jopa 16 

megapikseliä, Jopa 10 Mt JPEG-tiedostoja
• Tuettu sijoitus: Maisema, Muotokuva, 

Automaattinen valokuvan suunta
• Painikkeet ja ohjaustoiminnot: 2 painiketta, 5-

suuntainen mini-sauvaohjain
• Toistotila: Koko näytön selaus, Kuvaesitys, 

Pikkukuvien selaus
• Albumin hallinta: Luo, Poista, Muokkaa, Nimeä 

uudelleen
• Photo Edit: Kopioi, Poista, Kierto, Rajaa, Siirrä, 

Zoomaa ja rajaa
• Kuvatehosteet: Mustavalkoinen, Kehykset, seepia
• Kuvaesityksen hallinta: Luo diaesitys, Poista 

diaesitys, Nimeä diaesitys uudelleen
• Kuvaesitysasetus: Satunnainen, Peräkkäinen, 

Siirtymistehoste, Kooste (useita kuvia)
• Näytön tausta: Musta, valkoinen, Harmaa

• Asetusten määritystoiminto: Kirkkauden säätö, 
Kieli, Tila, Automaattikäynnistys/-katkaisu 
työpäivinä/viikonloppuna, Äänimerkki käyttöön / 
pois käytöstä, Aseta aika ja päiväys, Kellon näytön 
ottaminen käyttöön / poistaminen käytöstä, 
Tapahtumamuistutus ja torkkuhälytys, Valokuvan 
lähde

• Järjestelmän tila: Virtataso, Laiteohjelmistoversio, 
Virtalähde, Muistia jäljellä

• Liitetyn tallennusvälineen tila: Liitetty 
tallennusväline, Muistia jäljellä

• Plug & Play -yhteensopiva: Windows 2000/XP tai 
uudempi, Windows Vista, Mac OS X

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

• Säädettävä jalusta: Kääntyvä, Säädettävä kallistus
• Muut käyttömukavuusominaisuudet: 

Yhteensopiva Kensington-lukon kanssa
• Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto 

USB:n kautta
• Näyttökielet: tanska, hollanti, englanti, ranska, 

saksa, italia, Japanilainen, venäjä, kiina 
(yksinkertaistettu), espanja

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Verkkolaite, 

Pikaopas, Jalusta, USB-johto, 4 vaihdettavaa 
kehystä, PC- tai Mac-ohjelmisto-CD, Käyttöopas

Mitat
• Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 

214 x 166 x 97 mm
• Paino: 0,66 kg
• Käyttölämpötila: 0°C - 45°C
• Varastointilämpötila: -20°C - +60°C

Virta
• Virrankulutus: (Järjestelmä käytössä, akku 

latautuu) 4,9 W
• Käyttöaika akkuvirralla: 1* t
• Pariston tilan merkkivalo: Lataus - vilkkuu
• Virranilmaisin: Toiminta, sininen
• Tuetut virtatilat: Verkkovirtakäyttöinen, 

Paristokäyttöinen
•
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