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• AV-
.0 sekä SD-korttipaikat digitaalitiedostoille

ttavan television avulla voit nauttia digitaalisista TV-lähetyksistä, elektronisesta 

asta ja muusta laadukkaasta digitaalisesta sisällöstä. Voit myös nauttia valokuvista, 

ta ja MP3/WMA-musiikista sisäisen USB- ja SD-korttipaikan avulla.

teraktiivinen TV
-T-tuki maksuttomille digitaalisille TV- ja radiokanaville
troninen ohjelmaopas (EPG)

 kannettavasta TV-viihteestä reaaliajassa
o ilmaisia TV-lähetyksiä reaaliajassa
/NTSC-yhteensopiva

ttävää katselua missä tahansa
 Bright Dot™ -näyttö takaa optimaalisen kuvanlaadun
ele valokuvia kuvaesityksinä
ta DivX®- ja MPEG4-videoita
ntele MP3- ja WMA-musiikkia

taista käyttömukavuutta
ttavalla akulla jopa 3 tunnin käyttöaika*
 2.0 -liitäntä ja SD-muistikorttipaikka
tuloliitäntä videoiden jakamiseen
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Kuva/näyttö
• Kuvaruututyyppi: LCD TFT
• LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä 

polarisoija
• Ruudun halkaisija (tuuma): 10,2 tuumaa
• Resoluutio: 800 (l) x 480 (k) x 3 (RGB)
• Kirkkaus: 200 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 250:1
• Tehollinen katselualue: 222,0 x 133,2 mm
• Kuvapistetiheys: 0,1905 (l) x 0,1905 (k) mm
• Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

Ääni
• Lähtöteho: 2 W RMS (kiinteät kaiuttimet)
• Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)
• Signaali/kohina-suhde: > 80 dB (kuuloke), > 62 dB 

(kiinteät kaiuttimet)

Videotoisto
• Pakkausformaatit: MPEG4, Divx

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: MP3, WMA
• Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet
• MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps
• WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps

Liitännät
• AV-tuloliitäntä: Komposiitti (CVBS) x 1
• DC-tulo: 9 V
• USB
• Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2
• SD/MMC-korttipaikka: SD-korttipaikka

Käytön mukavuus
• Latausilmaisin
• Helppo asennus: Automaattinen asennus

• Käyttöliittymä: Elektroninen ohjelmaopas (7 pv), 
Autom. ohjelmaluettelon päivitys, Elektroninen 
ohjelmaopas, Now & Next -ohjelmaopas, TV- ja 
radiotila, Useiden tekstityskielten tuki

• Lapsilukko: Lukitus PIN-koodilla

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: DC-tulo 9 V; 100-240 v, 50/60 Hz
• Johdot: 1 x AV-johto
• Kaukosäädin: AY5510
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Antenni
• Käyttöopas: Monikielinen

Virta
• Pariston malli: Sisäänrakennettu akku

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• DVB: DVB-T *
• Virittimen aaltoalueet: UHF, VHF
• Videotoisto: PAL

Videokoodaus
• Kuvasuhde: 16:9, 4:3, 4:3 Letterbox
• Vastaanoton demodulointi: COFDM 2K/8K, 

MPEG-2 DVB -yhteensopiva, Verkko: MFN/SFN, 
QPSK

Mitat
• Tuotteen mitat (L x K x S): 275 x 240 x 170 mm
• Pakkaustyyppi: D-box
• Tuotteen paino: 1,5 kg
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

330 x 116 x 287 mm
• Tukkupakkauksen mitat: 246 x 350 x 300 mm
• Määrä pakkauksessa: 2
• Tukkupakkauksen paino: 5 kg
•
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