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Imagine/Ecran
• Tip ecran: LCD TFT
• tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 10.2 inch
• Rezoluţie: 800 (l) x 480 (H) x 3 (RGB)
• Luminozitate: 200 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 250:1
• Zonă vizualizare efectivă: 222,0 X 133,2 mm
• Pixel pitch: 0,1905 (l) x 0,1905 (H) mm
• Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet
• Putere de ieșire: 2W RMS (boxe interne)
• Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
• Coeficient semnal/zgomot: >76 dB (căști), >62 dB 

(boxe interne)

Redare video
• Formate de comprimare: MPEG4, Divx

Redare audio
• Format compresie: MP3, WMA
• Sisteme de fișiere acceptate: ISO-9660, Jolliet
• Rate de biţi MP3: 32 - 320 kbps
• Rată de biţi WMA: 32 - 192 kbps

Conectivitate
• Intrare AV: Compozit (CVBS) x1
• Intrare CC: 9 V
• USB
• Jack pentru căști: Căști stereo 3,5 mm
• Slot pentru card SD/MMC: Card SD

Comoditate
• Indicator încărcare baterie

• Ușor de instalat: Instalare automată
• Interfaţă pt. utilizator: Ghid electronic de 

programe (7 zile), Actualizare aut. listă de 
programe, Electronic Program Guide, Now & 
Next ESG, Mod TV și Radio, Subtitrări multiple

• Restricţionare acces minori: Blocare cod PIN

Accesorii
• Adaptor CA/CC: Intrare CC 9 V; 110-240 V, 50/

60 Hz
• Cabluri: Cablu A/V x 1
• Accesorii incluse: Cablu audio/video, Adaptor 

CA/CC, Manual de utilizare, Antenă aeriană
• Telecomandă: AY5510
• Manual de utilizare: Limbi multiple

Alimentare
• Tip baterie: Baterie încorporată

Tuner/Recepţie/Transmisie
• DVB: DVB terestru *
• Mărci de tunere: UHF
• Redare video: PAL

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

275 x 240 x 100 mm
• Tip ambalaj: D-box
• Greutate produs: 1,2 kg
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

330 x 116 x 287 mm
• Dimensiuni Master carton: 246 x 350 x 300 mm
• Cantitate bax: 2
• Greutate bax: 4,47 kg
•
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