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Beeld/display
• Schermtype: LCD TFT
• type LCD-scherm: Polarisator met antischittering
• Schermdiameter (inch): 8,5 inch
• Helderheid: 200 cd/m²
• Contrastverhouding (normaal): 300:1
• Responstijd (normaal): 30 ms
• Effectief weergavegebied: 187,2 x 105.3
• Resolutie: 480 (b) x 234 (h) x 3 (RGB)
• Pixelpitch: 0,13 (b) x 0,45 (h)

Geluid
• Uitgangsvermogen: 250 mW RMS (ingebouwde 

luidsprekers)
• Uitgangsvermogen (RMS): 10 mW RMS 

(oortelefoon)
• Signaal-ruisverhouding: >80dB (oortelf.), >62dB 

(ingeb. luids.)

Videoweergave
• Media afspelen: DVD, Foto-CD, SVCD, Video-

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

• Compressieformaten: MPEG4, Divx
• Discafspeelmodi: OSD, A-B herhalen, Hoek, 

Discmenu, Snel achteruitspoelen, Snel 
vooruitspoelen, Herhalen, Shuffle, Langzaam 
achteruitspoelen, Langzaam vooruitspoelen, 
Zoom

• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave
• Compressieformaat: Dolby Digital, MP3, WMA
• Media afspelen: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW 

afspelen, WMA-CD
• Ondersteunde bestandsystemen: ISO-9660, Jolliet

• MP3-bitsnelheden: 32 - 320 kbps
• WMA-bitsnelheden: 32 - 192 kbps

Connectiviteit
• AV-uitgang: Composite (CVBS) x1
• AV-ingang: Composite (CVBS) x1
• Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
• DC-ingang: 9 V
• Hoofdtelefoonaansluiting: 3,5 mm 

stereohoofdtelefoon x 2

Gebruiksgemak
• Schokbestendig
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'

Accessoires
• Batterijen: 7,4 V, oplaadbare lithium-ionbatterijen
• AC/DC-adapter: AY4112/00 (110 - 240 V, 50/60 

Hz)
• Carkit: adapter voor sigarettenaansteker, 12vDC
• Afstandsbediening: RC810 (creditcardstijl, 38 

toetsen)
• Kabels: 1 x AV-kabels
• Gebruikershandleiding: Tekst in 16 talen

Afmetingen
• Afmetingen van hoofdverpakking: 

260 x 310 x 340 mm
• Hoeveelheid per omdoos: 3
• Gewicht van de omdoos: 9 kg
• Verpakkingstype: D-box
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

80 x 278 x 320 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

223 x 33 x 178 mm
• Gewicht van het product: 1 kg
•
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