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χές USB και SD για φωτογραφίες/βίντεο/µουσική

ρητή τηλεόραση µπορείτε να απολαύσετε τα πλεονεκτήµατα της ψηφιακής τηλεόρασης, 

κού οδηγού προγράµµατος και άλλου περιεχοµένου ψηφιακής ποιότητας. Παράλληλα, 

ολαύσετε προβολή φωτογραφιών, βίντεο DivX και αναπαραγωγή µουσικής MP3/WMA 

µατωµένης υποδοχής USB και κάρτας SD.

 το φαινόµενο της ψηφιακής αµφίδροµης τηλεόρασης
στήριξη DVB-T για ψηφιακά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά κανάλια free-to-air
tronic Program Guide (EPG) 7 ηµερών
στήριξη άµεσης λειτουργίας teletext και υποτίτλων

η θέαση οπουδήποτε κι αν είστε
νη Zero Bright Dot™ για βέλτιστη ποιότητα οθόνης
ακολούθηση slideshow φωτογραφιών
παραγωγή ταινιών DivX® και MPEG4

όλυτη ευκολία
παραγωγή µουσικής MP3 και WMA
δοχές USB και κάρτας SD για φωτογραφίες, µουσική και βίντεο κλιπ
3 ώρες αναπαραγωγής µε ενσωµατωµένη µπαταρία*
εση AV-in για διαµοιρασµό βίντεο
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Εικόνα/Οθόνη
• Τύπος οθόνης: Οθόνη υγρών κρυστάλλων TFT
• Οθόνη LCD: Αντιθαµβωτικός πολωτής
• Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες): 10,2 ίντσα
• Ανάλυση: 800(w)x480(H)x3(RGB)
• Φωτεινότητα: 200 cd/m²
• Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 250:1
• Πραγµατική περιοχή προβολής: 222,0X133,2 χιλ.
• Βήµα εικονοστοιχείων: 0,1905(Π)Χ0,1905(Υ) χιλ.
• Χρόνος απόκρισης (τυπικός): 30 ms

Ήχος
• Ισχύς: 2W RMS(ενσωµατωµένα ηχεία)
• Ισχύς (RMS): 10mW RMS(ακουστικά)
• Λόγος σήµατος προς θόρυβο: 

>76dB(ακουστικά), >62dB(ενσωµ. ηχεία)

Αναπαραγωγή βίντεο
• Φορµά συµπίεσης: MPEG4, Divx

Αναπαραγωγή ήχου
• Φορµά συµπίεσης: MP3, WMA
• Υποστηριζόµενα συστήµατα αρχείων: ISO-9660, 

Jolliet
• Ρυθµός bit MP3: 32 - 320 kbps
• Ρυθµός bit WMA: 32 - 192 Kbps

Συνδεσιµότητα
• Είσοδος AV: 1 είσοδος σύνθετου σήµατος 

(CVBS)
• Είσοδος DC: 9V
• USB
• Υποδοχή ακουστικών: Στερεοφωνικά ακουστικά 

3,5 χιλ.
• Υποδοχή κάρτας SD/MMC: κάρτα SD

Ευκολία
• Ένδειξη φόρτισης µπαταρίας

• Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόµατη εγκατάσταση
• Περιβάλλον εργασίας χρήστη: Electronic 

program Guide 7 ηµερών, Αυτόµατη ενηµέρωση 
λίστας προγράµµατος, Ηλεκτρονικός οδηγός 
προγραµµάτων, Now & Next ESG, Λειτουργία 
τηλεόρασης και ραδιοφώνου, Υποστήριξη 
πολλών υπότιτλων

• Γονικός έλεγχος: Κλείδωµα µε κωδικό PIN

Αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό AC/DC: Συνεχές ρεύµα 9V, 110-

240v, 50/60Hz
• Καλώδια: 1 καλώδιο A/V
• Συµπεριλαµβανόµενα αξεσουάρ: Καλώδιο ήχου/

βίντεο, Τροφοδοτικό AC-DC, Εγχειρίδιο 
χρήσεως, Κεραία

• Τηλεχειριστήριο: AY5510
• Εγχειρίδιο χρήσεως: Πολλές γλώσσες

Ρεύµα
• Τύπος µπαταρίας: Ενσωµατωµένη µπαταρία

∆έκτης/Λήψη/Μετάδοση
• DVB: Επίγειος δέκτης DVB *
• Ζώνες δέκτη: UHF
• Αναπαραγωγή βίντεο: PAL

∆ιαστάσεις
• ∆ιαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

275 x 240 x 100 χιλ.
• Τύπος συσκευασίας: D-box
• Βάρος προϊόντος: 1,2 κ.
• ∆ιαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

330 x 116 x 287 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κυρίως συσκευασίας: 

246 x 350 x 300 χιλ.
• ∆ιαστάσεις κύριας συσκευασίας: 2
• Βάρος κύριας συσκευασίας: 4,47 κ.
•
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 Dot™
ερη δυνατή ποιότητα εικόνων, 
ρες κουκκίδες, στην οθόνη LCD. 
συχνά ατέλειες, γνωστές ως 
τη βιοµηχανία LCD. Ένας 
 φωτεινών κουκκίδων κάποτε 
 συνέπεια της µαζικής 
D. Με τις αυστηρές διαδικασίες 
Philips που χρησιµοποιούνται για 
 της εταιρείας µας, οι οθόνες µας 
δενική ανοχή για τις φωτεινές 
 µοντέλα φορητών DVD Player 
πολιτική Zero Bright Dot™ της 
 βέλτιστη ποιότητα οθόνης.

ιών DivX® και MPEG4
X, θα έχετε τη δυνατότητα να 
ε κωδικοποίηση DivX άνετα από 
ά µέσων DivX είναι µια 
ίντεο βάσει MPEG4, η οποία σας 
ετε µεγάλα αρχεία, όπως ταινίες, 
τεο σε µέσα όπως CD-R/RW, 
-video. Η αναπαραγωγή των CD 

πιλεγµένα DVD player, DVD 
 Home Cinema.
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