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Billede/display
• Skærmtype: LCD TFT
• LCD-panel: Anti-refleks polarisator
• Diagonal skærmstørrelse ("): 10,2 tomme
• Opløsning: 800 (B) × 480 (H) × 3 (RGB)
• Lysstyrke: 200 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 250:1
• Effektivt betragtningsområde: 222,0 x 133,2 mm
• Pixel-størrelse: 0,1905 (B) × 0,1905 (H) mm
• Svartid (typisk): 30 ms

Lyd
• Udgangseffekt: 2 W RMS (indbyggede højttalere)
• Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefon)
• Signal/støjforhold: >80 dB (øretelefon), >62 dB 

(indbyggede højttalere)

Videoafspilning
• Komprimeringsformater: MPEG-4, DivX

Audio Playback
• Komprimeringsformat: MP3, WMA
• Understøttede filsystemer: ISO-9660, Jolliet
• MP3 bit-hastigheder: 32-320 kbps
• WMA bit-hastigheder: 32-192 kbps

Tilslutningsmuligheder
• AV-indgang: Komposit (CVBS) × 1
• DC indgang: 9 V
• USB
• Hovedtelefonstik: 2 × 3,5 mm 

stereohovedtelefoner
• Stik til SD-/MMC-kort: Stik til SD-kort

Komfort
• Indikator for batteriopladning
• Nem installation: Automatisk kanalindstilling

• Brugerflade: 7 dages elektronisk programguide, 
Automatisk programlisteopdatering, Elektronisk 
programguide, Now & Next programguide, TV- 
og radiotilstand, Undertekster på flere sprog

• Forældrestyring: Lås med PIN-kode

Tilbehør
• Lysnetadapter: DC-indgang 9 V; 100 - 240 V, 50/

60 Hz
• Kabler: 1 × AV-kabel
• Fjernbetjening: AY5510
• Medfølgende tilbehør: Antenne
• Brugervejledning: Flere sprog

Strøm
• Batteritype: Indbygget batteri

Tuner/modtagelse/transmission
• DVB: DVB-T *
• Tunerbånd: UHF, VHF
• Videoafspilning: PAL

Videodekodning
• Formatforhold: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
• Modtagelse-demodulering: COFDM 2K/8K, 

MPEG-2 DVB kompatibel, Netværk: MFN/SFN, 
QPSK

Dimensioner
• Mål på produkt (B x H x D): 275 x 240 x 170 mm
• Emballagetype: D-box
• Produktvægt: 1,5 kg
• Mål på emballage (B x H x D): 

330 x 116 x 287 mm
• Mål på ydre emballage: 246 x 350 x 300 mm
• Enheder pr. kolli: 2
• Ydre emballage, vægt: 5 kg
•
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