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Imagem/Visualização
• Tipo de ecrã de visualização: TFT LCD
• tipo painel LCD: Polarizador antibrilho
• Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 10,2 polegada
• Resolução: 800(l)x480(A)x3(RGB)
• Luminosidade: 200 cd/m²
• Rácio de contraste (típico): 250:1
• Área de visualização efectiva: 222,0 x 133,2 mm
• Densidades de pixels: 0,1905 (L) × 0,1905 (A) mm
• Tempo de resposta (típico): 30 ms

Som
• Potência de saída: 2 W RMS (altif. incorp.)
• Potência de saída (RMS): 10 mW RMS(auricular)
• Relação sinal/ruído: >76dB (auricul.), >62dB (altif. 

incorp.)

Reprodução de Vídeo
• Formatos de compressão: MPEG4, Divx

Reprodução Áudio
• Formato de compressão: MP3, WMA
• Sistemas de ficheiros suportados: ISO-9660, Jolliet
• Taxa de bits MP3: 32 - 320 kbps
• Taxa de bits WMA: 32 - 192 kbps

Conectividade
• Entrada AV: Composto (CVBS) x1
• Entrada CC: 9 V
• USB
• Tomada dos auscultadores: Auscultadores 

Estéreo de 3,5 mm
• Ranhura para cartão SD/MMC: Cartão SD

Comodidade
• Indicação de carga

• Facilidade de Instalação: Instalação automática
• Interface do utilizador: Guia programação 

electrónico, 7 dias, Programas: actualização 
automática, Guia de Programação Electrónico, 
ESG Actual e Seguinte, Modo de TV e Rádio, 
Suporte para diversas legendas

• Controlo parental: Bloqueio com código PIN

Acessórios
• Transformador CA/CC: Entrada CC 9 V; 110 - 

240 V, 50 / 60 Hz
• Cabos: 1 Cabo A/V
• Acessórios Incluídos: Cabo áudio/vídeo, 

Adaptador CA-CC, Manual do Utilizador, Antena
• Telecomando: AY5510
• Manual do Utilizador: Vários idiomas

Potência
• Tipo de Pilha: Bateria incorporada

Sintonizador/Recepção/Transmissão
• DVB: DVB Terrestre *
• Bandas do sintonizador: UHF
• Reprodução de Vídeo: PAL

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

275 x 240 x 100 mm
• Tipo de embalagem: D-box
• Peso do produto: 1,2 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

330 x 116 x 287 mm
• Dimensões do cartão principal: 

246 x 350 x 300 mm
• Quantidade de caixas principais: 2
• Peso da caixa principal: 4,47 kg
•

TV Portátil
Visor LCD de 10,2"  
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