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 i porządkować zdjęcia bez potrzeby korzystania z komputera.

ższej jakości wyświetlacz zapewnia wysoką jakość zdjęć
a gęstość pikseli zapewnia ostre i szczegółowe wyświetlanie cyfrowych zdjęć
wietlanie bogactwa kolorów porównywalnego z profesjonalnymi odbitkami

ckie wzornictwo dopełniające zdjęcia
ątkowe materiały i wykończenie dodadzą blasku Twoim zdjęciom
matyczna orientacja zdjęcia w trybie pionowym lub poziomym

dne wyświetlanie i zarządzanie zdjęciami cyfrowymi
z slajdów, przegląd pojedynczych zdjęć i miniatur lub wyświetlenie zegara
danie i zarządzanie zdjęciami na kartach pamięci i w pamięci wewnętrznej
rz albumy i pokazy slajdów oraz zarządzaj swoimi zdjęciami
acanie, powiększanie, przycinanie, maskowanie i dodawanie efektów do zdjęć

, intuicyjna obsługa i niezwykła wygoda
ze USB ułatwiające pobieranie zdjęć z komputera
liwość zasilania sieciowego lub akumulatorowego
matyczne włączanie i wyłączanie wyświetlacza o ustawionym czasie
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Obraz/wyświetlacz
• Część widoczna ekranu: 169,6 x 111,7 mm
• Rozdzielczość: 800 x 480 pikseli (obszar 

wyświetlania 680 x 480)
• Kąt widzenia: przy C/R > 10, 120ţ (poz.) / 110ţ 

(pion.)
• Czas eksploatacji dla 50% jasności: 20000 godz.
• Jasność: 300 cd/m²

Połączenia
• Połączenie USB: Do komputera

Nośniki pamięci
• Typy kart pamięci: Compact Flash typ I, Memory 

Stick, Memory Stick Pro, Karta multimedialna, 
Secure Digital, Karta xD

• Pojemność pamięci wewnętrznej: Od 110 do 150 
zdjęć

Udogodnienia
• Czytnik kart: Wbudowane (2x)
• Obsługiwany format zdjęć: Zdjęcia JPEG (w 

strukturze DCF), Maksymalnie 12 megapikseli
• Możliwość zmiany orientacji ekranu: Krajobraz 

(poziomo), Portret (pionowo), Automatyczna 
orientacja zdjęcia

• Przyciski i elementy sterujące: 2 przyciski, 5-
kierunkowy minijoystick

• Tryb odtwarzania: Przeglądanie w trybie 
pełnoekranowym, Pokaz slajdów, Przeglądanie w 
trybie miniatur

• Zarządzanie albumami: Twórz, Usuwanie, 
Edytowanie, Zmiana nazwy

• Edycja zdjęć: Kopiowanie, Usuwanie, Obracanie, 
Przycinanie, Przenoszenie

• Efekty fotograficzne: Czarno-biały, Ramki, Sepia
• Zarządzanie pokazem slajdów: Tworzenie pokazu 

slajdów, Usuwanie pokazu slajdów, Zmiana nazwy 
pokazu slajdów

• Ustawianie pokazu slajdów: Kolaż (pojedyncze 
zdjęcie), Losowo, Sekwencyjnie, Efekt przejścia

• Kolor tła ekranowego: Czarny, Biały, Szary
• Możliwość konfiguracji: Regulacja jasności, Język, 

Stan, Automat. wł./wył. w dni pracy/weekendy, 
Wyłącznik sygnału dźwiękowego, Ustawianie 

czasu i daty, Wł./wył. wyświetlacza zegara, Funkcja 
przypominania z drzemką, Źródło zdjęcia

• Stan zestawu: Poziom naładowania baterii, Wersja 
oprogramowania sprzętowego, Źródło zasilania, 
Pozostała pamięć

• Stan podłączonych nośników: Podłączone nośniki, 
Pozostała pamięć

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

• Obsługa funkcji Plug & Play: Windows 2000/XP 
lub nowszy

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

• Regulowana podstawa: Obracanie, 
Dostosowywane nachylenie

• Montaż naścienny / rzutowanie na sufit: Gotowy 
wspornik do montażu naściennego

• Pozostałe wygody: Zgodne z blokadą Kensington

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Zasilacz sieciowy 

stabilizowany, Skrócona instrukcja obsługi, 
Podstawa, przewód USB, Zestaw wspornika do 
montażu naściennego

• Akcesoria opcjonalne: Wymienne ramki

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

260 x 199 x 108 mm
• Waga: 0,97 kg
• Zakres temperatur (eksploatacja): 0°C do 45°C
• Zakres temperatur (przechowywanie): -20°C do 

60°C

Zasilanie
• Pobór mocy: (Urządzenie włączone i ładowanie 

baterii) 12 W
• Czas pracy przy zasilaniu bater.: 1* godz.
• Wskaźnik LED akumulatora: Ładowanie — 

miganie
• Wskaźnik LED zasilania: Tryb pracy — niebieski
• Obsługiwany tryb zasilania: Zasilanie prądem 

zmiennym, Zasilanie bateryjne
•
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