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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 

10,2 palec
• Rozlíšenie: 800 (w) x 480 (h) x 3 (RGB)
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 250:1
• Efektívna viditeľná oblasť: 222,0 x 133,2 mm
• Odstup pixelov: 0,1905 (Š) x 0,1905 (V) mm
• Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk
• Výstupný výkon: 2 W RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: > 76 dB (slúchadlá), > 62 

dB (zabudované reproduktory)

Prehrávanie videa
• Formáty kompresie: MPEG4, Divx

Prehrávanie zvuku
• Formát kompresie: MP3, WMA
• Podporované systémy súborov: ISO-9660, Jolliet
• Rýchlosti prenosu MP3: 32 - 320 kbps
• Rýchlosť prenosu WMA: 32 - 192 kbps

Pripojiteľnosť
• vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1
• DC vstup: 9 V
• USB
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne 

slúchadlá
• Zásuvka karty SD/MMC: Karta SD

Vybavenie a vlastnosti
• Indikácia nabíjania batérie
• Jednoduchá inštalácia: Automatická inštalácia
• Užívateľské rozhranie: 7-dňový elektr. sprievodca 

programom, Automatická obnova zoznamu 
programov, elektronický sprievodca programami, 
Now & Next ESG, Režim TV a rádia, Podpora 
viacerých titulkov

• Rodičovská kontrola: Uzamknutie kódom PIN

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: Vstup DC 9 V, 110-240 V, 50/60 

Hz
• Káble: AV kábel x 1
• Zahrnuté príslušenstvo: Audio/Video kábel, 

Adaptér AC/DC, Manuál používateľa, Anténa
• Diaľkové ovládanie: AY5510
• Manuál používateľa: Viacjazyčný

Príkon
• Typ batérie: Vstavaná batéria

Tuner/Príjem/Vysielanie
• DVB: Pozemné vysielanie DVB *
• Pásma tunera: UHF
• Prehrávanie videa: PAL

Rozmery
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

275 x 240 x 100 mm
• Typ balenia: D-box
• Hmotnosť produktu: 1,2 kg
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

330 x 116 x 287 mm
• Rozmery hlavnej lepenky: 246 x 350 x 300 mm
• Množstvo hlavnej lepenky: 2
• Váha hlavnej lepenky: 4,47 kg
•

Prenosný TV
10,2" (26 cm) LCD  
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