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Obraz/displej
• Úhel sledování: - C/R > 10, 120ţ (H) / 100ţ (V)
• Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000 h
• Poměr stran: 16:9
• Rozlišení panelu: 480 x 234
• Jas: 140 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 300:1

Možnosti připojení
• USB: Hostitelské rozhraní USB 2.0

Úložná média
• USB: Jednotka Flash USB
• Typy paměťových karet: Secure Digital (SD), 

Paměťová karta Secure Digital SDHC, Multimedia 
Card, Karta xD, Memory Stick, Memory Stick Pro

Pohodlí
• Čtečka paměťových karet: Vestavěné (1x)
• Podporovaný formát fotografií: Fotografie JPEG, 

Až 10 MB souborů JPEG, Až 20 megapixelů, 
BITMAPA, GIF, TIFF

• Podpora umístění: Na šířku, Na výšku
• Tlačítka a ovládací prvky: 7 tlačítek
• Režim přehrávání: Procházení v režimu celé 

obrazovky, Prezentace, Procházení miniatur
• Úprava fotografií: Kopírování, Odstranění, 

Rotace, Zvětšit a oříznout
• Fotografické efekty: Černá a bílá, Rámečky, 

Technologie RadiantColor
• Nastavení prezentace: Náhodná, Sekvenční, Efekt 

přechodu
• Pozadí obrazovky: Černá, Bílý, Šedá
• Funkce nastavení: Úprava jasu, Jazyk, Stav, 

Automatické zapnutí/vypnutí, Nastavení data a 
času, Aktivace/deaktivace zobrazení hodin

• Stav systému: Verze firmwaru, Zbývající paměť
• Stav připojených médií: Připojená média, Zbývající 

paměť
• Kompatibilita se stand. Plug & Play: Windows 

Vista, Windows 2000/XP nebo novější, Operační 
systém Mac OS X

• Regulační opatření: CE
• Jazyky zobrazení údajů na obrazovce: Angličtina, 

Španělština, Němčina, Francouzština, Italština, 
Holandština, Dánština, zjednodušená čínština

Příslušenství
• Dodávané příslušenství: Napájecí adaptér stř./

stejnosm., Podstavec, Stručný návod k rychlému 
použití, Uživatelský manuál

Rozměry
• Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 

206,4 x 139,3 x 103 mm
• Hmotnost: 0 345 kg
• Rozsah teplot (provozní): 0 °C až 35 °C
• Rozsah teplot (skladovací): -20 °C až 70 °C

Spotřeba
• Podpora režimu spotřeby: Napájení na střídavý 

proud

Rozměry balení
• Rozměry balení (Š x V x H): 24 x 19 x 9,5 cm
• Rozměry balení (Š x V x H): 9,4 x 7,5 x 3,7 palec
• Čistá hmotnost: 0,9 kg
• Čistá hmotnost: 1,984 lb
• Hrubá hmotnost: 1.1 kg
• Hrubá hmotnost: 2,425 lb
• Hmotnost obalu: 0,2 kg
• Hmotnost obalu: 0,441 lb
• EAN: 87 12581 46688 6
• Počet zahrnutých výrobků: 1
• Typ balení: Karton

Vnější obal
• Vnější obal (D x Š x V): 29,5 x 24,8 x 19,8 cm
• Vnější obal (D x Š x V): 11,6 x 9,8 x 7,8 palec
• Čistá hmotnost: 2,7 kg
• Čistá hmotnost: 5,952 lb
• Hrubá hmotnost: 3,6 kg
• Hrubá hmotnost: 7,937 lb
• Hmotnost obalu: 0,9 kg
• Hmotnost obalu: 1,984 lb
• GTIN: 1 87 12581 46688 3
• Počet spotřebitelských balení: 3
•
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