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Imagem/tela
• Tipo de tela: TFT LCD
• tela de cristal líquido: Polarizador antiofuscante
• Medida diagonal da tela (pol.): 7 polegada
• Resolução: 480(L)x234(A)x3(RGB)
• Brilho: 400 cd/m²
• Contraste (típica): 250:1
• Área de exibição efetiva: 154,1x86,6 mm
• Pixel pitch: 0.107(L)x0.370(A) mm
• Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som
• Potência de saída: RMS (auto-falantes internos) de 

250 mW
• Potência de saída (RMS): RMS de 10mW (fone de 

ouvido)
• Relação sinal/ruído: >80dB (fone de ouvido), 

>62dB (auto-falantes internos)

Reprodução de vídeo
• Mídia de reprodução: DVD, DVD+RW, DVD+R, 

Foto CD, SVCD, CD de vídeo
• Modos de reprodução de discos: OSD, Repetir A-

B, Ângulo, Menu do disco, Retrocesso rápido, 
Avanço rápido, Repetir, Reprodução aleatória, 
Retrocesso Lento, Avanço Lento, Zoom

• Sistema de reprodução de discos: NTSC, PAL

Reprodução de áudio
• Formato de compactação: Dolby Digital, MP3
• Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de 

MP3
• Sistemas de arquivo suportados: ISO-9660, Jolliet
• Taxas de transferência de MP3: 32 a 320 kbps

Conectividade
• Saída de áudio - Analógica: Áudio E/D (cinch)
• Saída de Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
• Saída de vídeo - Analógica: Vídeo (tomada de 3,5 

mm) 1x
• Conector: Fontes de ouvido de 2 x 3,5 mm
• Entrada DC: 9V

Praticidade
• Antichoque
• Indicação de carregamento da bateria

Acessórios
• Conjunto de baterias: Baterias recarregáveis de 

íon de lítio, 9V DV
• Adaptador AC/DC: ADPV18A (110-240v, 50/

60Hz)
• Kit para carro: adaptador para isqueiro, 12vDC
• Controle remoto: RC800
• Cabos: 1 cabo AV
• Manual do usuário: Inglês, Francês, Holandês, 

Espanhol
• Acessórios inclusos: Estojo de transporte

Dimensões
• Dimensões da caixa master: 347 x 312 x 238 mm
• Quantidade da embalagem: 2
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

330 x 218 x 148 mm
• Tipo da embalagem: D-box
• Dimensões do produto (L x A x P): 

190 x 29 x 146 mm
• Peso do produto: 0,8 kg
•

DVD Player Portátil
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