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Obraz/displej
• Oblast sledování: 169,6 × 111,7 mm
• Rozlišení: 800 × 480 pixelů (zobrazovaná oblast 

680 × 480)
• Úhel sledování: - C/R > 10, 120ţ (H) / 110ţ (V)
• Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
• Jas: 300 cd/m²

Možnosti připojení
• USB: Do počítače

Úložná média
• Typy paměťových karet: Compact Flash typ I, 

Secure Digital (SD), Multimedia Card, Karta xD, 
Memory Stick, Memory Stick Pro

• Kapacita zabudované paměti: 110 až 150 fotografií

Pohodlí
• Čtečka paměťových karet: Zabudováno (2x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG 

(uspořádání DCF), Až 12 megapixelů
• Podpora umístění: Automatická orientace snímku, 

Na šířku, Na výšku
• Tlačítka a ovládací prvky: 5směrný mini joystick, 2 

tlačítka
• Režim přehrávání: Procházení v režimu celé 

obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
• Správa alba: Vytvořit, Odstranění, Upravit, 

Přejmenovat
• Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, 

Rotace, Oříznout, Přesunout
• Fotografické efekty: Černá a bílá, Rámečky, Sépie
• Správa prezentace: Vytvořit prezentaci, Odstranit 

prezentaci, Přejmenovat prezentaci
• Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt 

přechodu, Koláž (jeden snímek)
• Pozadí obrazovky: Černá, Bílý, Šedá
• Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Stav, 

Upozornění na události s funkcí Snooze, Aut. zap./
vyp. v pracovní den/o víkendu, Pípnutí zapnuto/
vypnuto, Nastavení data a času, Aktivace/

deaktivace zobrazení hodin, Zdroj fotografií
• Stav systému: Verze firmwaru, Zdroj napájení, 

Zbývající paměť, Úroveň baterie
• Stav připojených médií: Připojená média, Zbývající 

paměť
• Kompatibilita se stand. Plug & Play: Windows 

2000/XP nebo novější
• Regulační opatření: BSMI, C-Tick, CCC, CE, FCC, 

GOST, PSB, UL, VCCI
• Nastavitelný stojan: Otočný, Nastavitelné 

sklopení
• Možnost montáže na stěnu nebo na strop: 

Připraveno pro montáž na stěnu
• Další výhody: Kompatibilní se zámkem Kensington
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, 

Španělština, Němčina, Francouzština, Italština, 
Ruština, zjednodušená čínština, Japonština

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./

stejnosm., kabel USB, Podstavec, 4 vyměnitelné 
rámečky, Stručný návod k rychlému použití, 
Souprava pro montáž na stěnu, Uživatelský 
manuál

Rozměry
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

260 x 199 x 108 mm
• Hmotnost: 1,05 kg
• Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 45 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 60 °C

Spotřeba
• Spotřeba elektrické energie: (Sytém zapnutý a 

akumulátor se nabíjí) 12 W
• Provozní doba při napájení baterií: 1* h
• Indikátor LED baterie: Nabíjení - blikání
• Indikátor napájení LED: Provoz - modrá
• Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý 

proud, Napájení z baterií
•
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