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posaďte, uvoľnite a sledujte filmy na 7” (17,8 cm) TFT LCD displeji prehrávača 

6. Vychutnajte si obľúbené filmy na DVD, vo formáte DivX® a MPEG4, hudbu 

 CD v pohybe. Obdivujte svoje fotografie JPEG kedykoľvek a kdekoľvek.
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rávanie DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4 filmov
ráva hudbu z diskov MP3-CD, CD a CD-RW
ľajte obrazové súbory JPEG pomocou Picture CD

hodlné pozeranie
7,8 cm) TFT farebný LCD displej pre vysokokvalitné sledovanie
utnajte si filmy v širokouhlom formáte 16:9
vaný kvalitný stereo reproduktor
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o 2 hodín prehrávania filmov s nabíjateľnou batériou*
ane adaptéra do auta a šikovného diaľkového ovládania
oduchá a ľahká prevádzka
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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 7 palec
• Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
• Pomer kontrastu (typický): 250:1
• Efektívna viditeľná oblasť: 154,1 x 86,6 mm
• Odstup pixelov: 0 107 (w) x 0 370 (h) mm
• Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk
• Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB 

(slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa
• Prehrávané médiá: DVD, Obrázkové CD, SVCD, 

Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-
RW, DVD+R/+RW, CD

• Režimy prehrávania disku: A-B opakovane, Uhol, 
Ponuka disku, Rýchlo dozadu, Rýchlo dopredu, 
displej OSD, Opakovať, Náhodné prehrávanie, 
Pomaly dozadu, Pomaly dopredu, Približovanie

• Systém prehrávania videodiskov: PAL, NTSC
• Formáty kompresie: Divx, MPEG4

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: zvuk Dolby Digital, MP3
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Prehrávané médiá: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 9 V
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne 

slúchadlá
• Výstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie
• Otrasuvzdorné: áno

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: DC 9 V, 110-240 V, 50/60 Hz
• Káble: 1 x AV káble
• Diaľkové ovládanie: Tenké diaľkové ovládanie 

AY5510
• Manuál používateľa: Anglicky/rusky/francúzsky
• Súprava do auta: adaptér pre cigaretový 

zapaľovač, 12 v DC

Príkon
• Typ batérie: Vstavaná batéria

Rozmery
• Rozmery hlavnej lepenky: 225 x 270 x 245 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 3
• Váha hlavnej lepenky: 4 32 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 230 x 245 x 67 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

197 x 37 x 153 mm
• Typ balenia: D-box
• Hmotnosť produktu: 0,71 kg
•

Prenosný DVD prehrávač
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