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Картина/дисплей
• Тип на екрана на дисплея: LCD TFT
• тип на LCD панела: Поляризатор против 

отблясъци
• Размер на екрана по диагонал (инча): 10 2 инч
• Разделителна способност: 800(Ш) x 480(В) x 

3(RGB)
• Яркост: 450 cd/m²
• Съотношение на контраста (типично): 300:1
• Ефективна зона на гледане: 222,0 X 133,2 мм
• Стъпка на пикселите: 0,1905(Ш) x 0,1905(В) мм
• Време на отговор (типично): 18 мс

Звук
• Изходна мощност: 250mW RMS (вградени 

високоговорители)
• Изходна мощност (RMS): 10mW RMS 

(слушалки)
• Съотношение сигнал/шум: >80dB (слуш.), 

>62dB (вгр.високогов.)

Възпроизвеждане на видео
• Носители за възпроизвеждане: DVD, 

DVD+RW, DVD+R, Picture CD, SVCD, Video 
CD

• Формати на компресиране: DivX 3.11, DivX 4.x, 
DivX 5.x, MPEG4

• Режими на възпроизвеждане на диска: екранно 
меню, A-B повторение, Ъгъл, Дисково меню, 
Бързо пренавиване назад, Бързо пренавиване 
напред, Повторение, Разбъркано 
възпроизвеждане, Бавно назад, Бавно напред, 
Увеличение

• Система за възпроизвеждане на видеодискове: 
NTSC, PAL

Аудио възпроизвеждане
• Формат на компресиране: Dolby Digital, MP3
• Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R, CD-

RW, MP3-CD
• Поддържани файлови системи: ISO-9660, Jolliet
• MP3 побитови скорости: 32 - 320 kbps

Възможности за свързване
• AV изход: Композитно (CVBS) x1
• AV вход: Композитно (CVBS) x1
• Звуков изход - цифров: Коаксиален (чинч)
• Съединител: 2 x 3,5 мм слушалки
• вход за прав ток (DC): 9V
• Други връзки: Изход S-Video, Изход за 

компонентно видео (презр.)
• Мощност: 30W
• Звуков изход - аналогов: Аудио ляв/десен 

(чинч)

Удобство
• Издръжлив на удари: да
• Индикатор за зареждане на батерията

Аксесоари
• Акумулаторна батерия: DV 7.4V, литиево-

йонни акумулаторни батерии
• AC/DC адаптер: ADPV18A (110-240v, 50/60Hz)
• Комплект за автомобил: адаптер за гнездо за 

запалка, 12vDC
• Дистанционно управление: RC810 (стил 

кредитна карта, 38 бутона)
• Кабели: Кабел A/V x1, кабел S-video x1, кабел 

компонентно видео x1
• Ръководство за потребителя: Отпечатано на 16 

езика
• Аксесоари в комплектацията: Калъф за носене

Размери
• Габарити на кашона: 446 x 260 x 255 мм
• Количество в общия кашон: 3 инча
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

402 x 243 x 190 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

260 x 30 x 180 мм
• Тегло на изделието: 1,2 кг
• Тип опаковка: D-box
•
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