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Imagine/Ecran
• Zonă vizualizare efectivă: 169,6 x 111,7 mm
• Rezoluţie: 800 x 480 pixeli (suprafaţă vizibilă 680 

x 480)
• Unghi de vizionare: la C/R > 10, 120ţ (H) / 110ţ 

(V)
• Luminozitate cu 50% mai mare: 20000 oră
• Luminozitate: 300 cd/m²

Conectivitate
• USB: La PC

Medii de stocare
• Tipuri de carduri de memorie: Compact Flash I, 

Memory Stick, Memory Stick Pro, Card 
multimedia, Secure Digital, Card xD

• Capacitate memorie încorporată: De la 110 la 150 
de fotografii

Comoditate
• Cititor de carduri: Încorporat (2x)
• Format foto acceptat: Fotografie JPEG (în 

structură DCF), Până la 12 megapixeli
• Plasare acceptată: Peisaj, Portret, Orientare 

automată a fotografiei
• Butoane și controale: 2 butoane, Mini-joystick cu 

5 direcţii
• Mod Redare: Parcurgere pe tot ecranul, 

Prezentare, Parcurgere pictograme
• Administrare album: Creare, Ștergere, Editare, 

Redenumire
• Editare foto: Copiere, Ștergere, Rotire, Decupare, 

Mutare
• Efecte fotografii: Alb-negru, Rame, Sepia
• Administrare diapozitive: Creare prezentare de 

diapozitive, Ștergere prezentare de diapozitive, 
Redenumire prezentare de diapozitive

• Setare diapozitive: Colaj (o singură fotografie), 
Aleator, Secvenţial, Efect de tranziţie

• Culoare fundal pentru ecran: Negru, Alb, Gri
• Setare funcţie: Reglare luminozitate, Limbă, Stare, 

Pornire/oprire aut. zile lucr./weekend, Activare/
Dezactivare sonerie, Setare a orei și a datei, 
Activare/Dezactivare afișare ceas, Memento 
evenimente cu alarmă, Sursă foto

• Stare sistem: Nivel baterie, Versiune firmware, 
Sursă de alimentare, Memorie rămasă

• Stare mediu de stocare conectat: Suport media 
conectat, Memorie rămasă

• Limbi OSD: Engleză, Franceză, Germană, Italiană, 
Japonia, Rusă, Chineză simplificată, Spaniolă

• Compatibilitate Plug & Play: Windows 2000/XP 
sau versiuni ulterioare

• Reglementări și standarde: BSMI, C-Tick, CCC, 
CE, FCC, GOST, PSB, UL, VCCI

• Stativ ajustabil: Rotativ, Reglare prin înclinare
• Montare pe perete / Suspendare plafon: 

Posibilitate de montare pe perete
• Alte avantaje: Blocare Kensington compatibilă

Accesorii
• Accesorii incluse: Adaptor CA/CC, Ghid de 

iniţiere rapidă, Stand, Cablu USB, Kit de montare 
pe perete

• Accesorii opţionale: Rame interschimbabile

Dimensiuni
• Dimensiuni set cu stativ (L x Î x A): 

260 x 199 x 108 mm
• Greutate: 0,97 kg
• Interval temperatură (operare): între 0°C și 45°C
• Interval temperatură (stocare): între -20° și 60° C

Alimentare
• Consum: (Sistemul este pornit și bateria se 

încarcă) 12 W
• Durată de funcţionare cu baterii: 1* oră
• LED indicator pentru baterie: Încărcare - Clipește
• LED indicator funcţionare: Operare - Albastru
• Mod Alimentare acceptat: Alimentare CA, 

Alimentare cu baterii
•
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