
precie vídeos digitais 
A
e DV
O PET810 é

visor LCD TF

Utilize a pilha

Mergu
• Repr
• Repr
• A re
• Repr

Uma 
• Veja
• LCD

A me
• Ada
• Até 
• Part
• Mala
D em movimento
 a sua companhia de entretenimento móvel compacta! Aprecie os DVDs num 

T de 8". Desfrute da facilidade multimédia com o formato digital MPEG4 e DivX. 

 recarregável e o adaptador para automóvel para energia adicional.

lhe no entretenimento AV, em movimento
oduz discos DVD, DVD+R e DVD+RW
oduz CD-RW e CDs de MP3
produção de MPEG4 assegura uma compressão de vídeo de alta qualidade
odução de DivX para vídeo com compressão elevada

experiência confortável, em qualquer lugar
 filmes com o formato panorâmico 16:9
 TFT de 8" para uma experiência de visualização confortável

lhor conveniência
ptador para carro e prático telecomando incluídos
2,5 horas de reprodução com pilha recarregável
ilhe o divertimento com fichas duplas para auscultadores
 de viagem incluída
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Imagem/Visualização
• Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
• tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 8 polegada
• Resolução: 480(l)x234(A)x3(RGB)
• Luminosidade: 400 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 250:1
• Área de visualização efectiva: 176,4 x 99,2 mm
• Densidades de pixéis: 0,1225(l)x0,424(A)mm
• Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som
• Potência de saída: 250 mW RMS(altif. incorp.)
• Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
• Relação sinal/ruído: >80dB(auricul., >62dB(altif. 

incorp.)

Reprodução de Vídeo
• Suporte de Reprodução: DVD, DVD+RW, 

DVD+R, CD de Imagens, SVCD, Video CD
• Formatos de compressão: DivX 3.11, DivX 4.x, 

DivX 5.x, MPEG4
• Modos de Reprodução de Discos: OSD, 

Repetição A-B, Ângulo, Menu do Disco, 
Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, Repetir, 
Reprodução Aleatória, Retrocesso Lento, Avanço 
Lento, Zoom

• Sistema reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Reprodução de Áudio
• Formato de compressão: Dolby Digital, MP3
• Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, 

MP3-CD
• Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Jolliet
• Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps

Conectividade
• Saída Áudio - Analógica: Áudio L/R (cinch)

• Saída Áudio - Digital: Coaxial (cinch)
• Saída de vídeo - Analógica: Vídeo (tomada de 3,5 

mm) 1x
• Conector: Auscultadores 2 x 3,5 mm
• Entrada CC: 9 V
• Corrente: 30 W
• Saída AV: Composto (CVBS) x1, Ficha 3,5 (E/D) 

x1

Conveniência
• À prova de choque
• Indicação de carregamento da bateria

Acessórios
• Unidade da pilha: DV 7,4, pilhas recarregáveis iões 

lítio
• Transformador CA/CC: ADPV18A(110-240v, 50/

60Hz)
• Kit para automóvel: adaptador para isqueiro, 12 V 

CC
• Telecomando: Tel.810 (tipo cartão créd., 38 

teclas)
• Cabos: Cabo áudio x1, Cabo de vídeo x1
• Manual do Utilizador: Impresso em 16 idiomas
• Acessórios Incluídos: Bolsa de viagem

Dimensões
• Dimensões do cartão principal: 

500 x 296 x 411 mm
• Quantidade de caixas principais: 3
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

360 x 250 x 159 mm
• Tipo de embalagem: D-box
• Dimensões do produto (L x A x P): 

220 x 29 x 155 mm
• Peso do produto: 0,9 kg
•

Leitor de DVD portátil
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