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Imagem/Visualização
• Área de visualização efectiva: 169,6 x 111,7 mm
• Resolução: 800 x 480 pixéis (área de visualização 

680 x 480)
• Ângulo de visão: @ C/R > 10, 120º (H) / 110º (V)
• Vida útil a 50% de brilho: 20000 hr
• Luminosidade: 300 cd/m²

Conectividade
• USB: Para o PC

Suporte de armazenamento
• Tipos de Cartão de Memória: Compact Flash tipo 

I, Memory Stick, Memory Stick Pro, Multimedia 
Card, Secure Digital, xD card

• Capacidade da memória incorporada: 110 a 150 
fotografias

Conveniência
• Leitor de cartões: Incorporado (2x)
• Formato fotos suportado: Foto JPEG (na 

estrutura DCF), Até 12 Megapixéis
• Instalação suportada: Horizontal, Vertical, 

Orientação automática das fotografias
• Botões e controlos: 2 botões, Mini joystick de 5 

sentidos
• Modo de reprodução: Navegação em ecrã total, 

Slideshow, Navegação em miniatura
• Gestão do álbum: Criar, Eliminar, Editar, Atribuir 

novo nome
• Edição de fotografias: Copiar, Eliminar, Rodar, 

Cortar, Mover
• Efeitos fotográficos: Preto e Branco, Molduras, 

Sépia
• Gestão da apres. diapositivos: Criar apresentação 

de slides, Eliminar apresentação de slides, Atribuir 
novo nome a apresentação de slides

• Definição da apres. diapositivos: Colagem 
(imagem única), Aleatório, Sequencial, Efeito de 
transição

• Cor de fundo do ecrã: Preto, Branco, Cinzento
• Função de configuração: Ajuste da luminosidade, 

Idioma, Estado, Ligar/desligar automático aos dias 
de semana/fins-de-semana, Ligar/desligar bip, 

Acertar hora e data, Activar/desactivar visor do 
relógio, Memo de eventos com snooze, Origem 
da fotografia

• Estado do sistema: Nível da pilha, Versão do 
firmware, Fonte de alimentação, Memória 
restante

• Estado do suporte multimédia ligado: Suporte 
ligado, Memória restante

• Idiomas do OSD: Inglês, Francês, Alemão, Italiano, 
Japonês, Russo, Chinês Simplificado, Espanhol

• Compatibilidade Plug & Play: Windows 2000/XP 
ou superior

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

• Suporte ajustável: Rodar, Inclinação ajustável
• Montagem na parede / suspensão no tecto: 

Pronto para montagem na parede
• Outras conveniências: Compatível com o 

Bloqueio Kensington

Acessórios
• Acessórios Incluídos: Adaptador CA-CC, Manual 

de início rápido, Suporte, cabo USB, Kit de 
montagem na parede

• Acessórios opcionais: Capas amovíveis

Dimensões
• Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 

260 x 199 x 108 mm
• Peso: 0,97 kg
• Limite de temperaturas (funcionamento): 0 °C a 

45 °C
• Limite de temperaturas (armazenamento): -20°C 

até 60°C

Corrente
• Consumo de energia: (Sistema ligado e bateria a 

carregar) 12 W
• Tempo de funcionamento com pilha: 1* hr
• Indicador LED da pilha: A carregar - Intermitente
• Indicador LED de energia: Funcionamento - Azul
• Modo de consumo suportado: Alimentação CA, 

Alimentação a pilhas
•
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