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Görüntü/Ekran
• Görüntü ekranı tipi: LCD TFT
• LCD panel tipi: Parlama önleyici polarize yüzey
• Diyagonal ekran boyutu (inç): 8 inç
• Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
• Parlaklık: 400 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 250:1
• Efektif izleme alanı: 176,4X99.2mm
• Piksel aralığı: 0,1225(g)x0,424(y)mm
• Tepki süresi (tipik): 30 ms

Ses
• Çıkış Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
• Çıkış gücü (RMS): 10mW RMS(kulaklık)
• Sinyal gürültü oranı: >80dB(kulaklık), >62dB(dahili 

hoparlörler)

Video Oynatma
• Çalma Ortamı: DVD, DVD+RW, DVD+R, picture 

CD, SVCD, Video CD
• Sıkıştırma formatları: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 

5.x, MPEG4
• Disk Çalma Modları: OSD, A-B Tekrarlama, Açı, 

Disk Menüsü, Hızlı Geri, Hızlı İleri, Tekrarlama, 
Rastgele Çalma, Yavaş Geri, Yavaş İleri, Zoom

• Video kaset oynatma sistemi: NTSC, PAL

müzik çalma
• Sıkıştırma formatı: Dolby Dijital, MP3
• Çalma Ortamı: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Desteklenen dosya sistemleri: ISO-9660, Jolliet
• MP3 bit hızları: 32 - 320 kbps

Bağlanabilirlik
• Ses Çıkışı - Analog: Ses Sol/Sağ (cinch)
• Ses Çıkışı - Dijital: Koaksiyel (cinch)
• Video Çıkış - Analog: Video (3,5mm jak) 1x
• Konektör: 2 x 3,5 mm Kulaklıklar
• DC giriş: 9 V
• Güç: 30W
• AV çıkışı: Kompozit (CVBS) x1, 3,5 mm jak (Sol/

Sağ) x1

kolaylıklar
• Darbeye dayanıklı
• Pil şarj gösterimi

Aksesuarlar
• Pil paketi: DV 7.4, Li-ion şarj edilebilir piller
• AC/DC Adaptörü: ADPV18A(110-240v, 50/

60Hz)
• Araç kiti: araç adaptörü, 12vDC
• Uzaktan kumanda: RC810 (kredi karti stili, 38 tuş)
• Kablolar: Ses Kablosu x1 , Video Kablosu x1
• Kullanım Kılavuzu: 16 dilde basılmış
• Aksesuarlarla Birlikte: Seyahat çantası

Boyutlar
• Ana kutu boyutları: 500 x 296 x 411 mm
• Ana karton miktarı: 3
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

360 x 250 x 159 mm
• Ambalaj türü: D-box
• Ürün boyutları (G x Y x D): 220 x 29 x 155 mm
• Ürün ağırlığı: 0,9 kg
•
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