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Obraz/displej
• Jas: 400 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 250:1
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 7 palec
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Oblast sledování: 154,1 x 86,6 mm
• typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
• Rozteč obrazových bodů: 

0 107 (š) x 0 370 mm (v)
• Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
• Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS 

(vest. repr.)
• Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW 

RMS (sluchátka)
• Odstup signál/šum: >80 dB (sluch.), >62 dB 

(vestav. repr.)

Přehrávání videa
• Kompresní formáty: MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x
• Média pro přehrávání: DVD, DVD+RW, DVD+R, 

Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD
• Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, 

Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, 
Rychlý posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, 
Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, 
Zpomalený chod vpřed, Zvětšení

• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Přehrávání zvuku
• Kompresní formát: Dolby Digital, MP3
• Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-

CD

• Podporované systémy souborů: ISO-9660, Jolliet
• Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s

Možnosti připojení
• Zvukový výstup - analogový: Audio levý/pravý 

kanál (cinch)
• Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
• AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1
• Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
• Konektor: Sluchátka 2 x 3,5 mm
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V
• Napájení: 30 W

Pohodlí
• Indikace nabíjení baterií: Ano
• Otřesuvzdorný: ano

Příslušenství
• Síťový adaptér: ADPV18A (110 - 240 V, 50/

60 Hz)
• Sada akumulátorů: DV 7,4V, dobíjecí baterie Li-ion
• Kabely: 1x Audio kabel, 1x video kabel
• Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 

12 V DC
• Dodávané příslušenství: Cestovní pouzdro
• Dálkové ovládání: RC810 (ve stylu kreditní karty, 

38 tlačítek)
• Uživatelský manuál: Tištěný v 16 jazycích

Rozměry
• Rozměry master kartonu: 540 x 264 x 375 mm
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
• Rozměry balení (Š x V x H): 360 x 249 x 188 mm
• Typ balení: D-box
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 

190 x 30 x 155 mm
• Hmotnost výrobku: 0,9 kg
•
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