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Pinell lanserer mediespilleren MP5 – den perfekte
følgesvenn på reise eller på hytta

Oslo, 20. oktober 2010 – TT Micro, som er en norsk leverandør av telekom- og
elektronikkprodukter, har lansert Pinell MP5 Mediaspiller, som er perfekt å ha
med på tur. Den krystallklare 7”-skjermen gir deg bilder i full HD, og de
innebygde høyttalerne gir god stereolyd. Det samme gjør de medfølgende
hodetelefonene. I tillegg er FM-radio, bildefremviser, e-bokleser og lydopptaker
innebygd i den lille, lekre spilleren.
Pinell Mediaspiller er enkel å koble til TV-en med enten HDMI- eller
komponentkabel, som begge følger med spilleren. Sammen med den
medfølgende fjernkontrollen blir Pinell Mediaspiller et lite og flyttbart
mediasenter som du enkelt kan ta med deg hvor som helst. I tillegg støtter
spilleren multitasking, så du kan for eksempel se på bilder og høre på musikk
samtidig.
Du kan også koble spilleren til en USB-enhet som en minnepinne eller ekstern
harddisk via kabel, såfremt den har egen strømforsyning.
Mediaspilleren gir deg inntil 8 timer video eller 20 timer musikk, og har 8 GB
innebygget minne. Det gjør spilleren til et svært spennende produkt, som er
innpakket i en solid og lett aluminiumkasse.
Funksjoner:
• Musikkavspilling (MP3, WMA, FLAC, APE osv.)
• Videoavspilling (MPEG, AVI, RM, RMVB, FLV osv.)
• Bildevisning med støtte for navigering og rotering (JPEG, BMP og GIF)
• Innebygd FM-mottaker
• Mikrofon for opptak
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•
•

E-bokleser med støtte for TTS (talesyntese) og bokmerkefunksjon
Støtte for multitasking

Tekniske spesifikasjoner :
• 7.0 tommer touchskjerm
• Utgående oppløsning på 1900x1200 piksler med 16 000 farger og
høyoppløselig HD-video med 1080p
• Selve spilleren har en oppløsning på 800x400 piksler
• TV-ut i HD og normalt videoformat (via HDMI- eller komponentkabel)
• Kan benytte Micro SDHC-kort på opptil 32 GB
• Strømsparingsmodus og justerbar lysstyrke
• Innebygd stereohøyttaler med god lydkvalitet
• Inntil åtte timers spilletid (video)
• 8 GB internminne
• Pekepenn
• Fjernkontroll
• Bæreveske
• Utgang for hodetelefon
• USB-port med USB-kabel (for avspilling fra eksterne enheter)
• Støtte for Windows 2000/XP/Vista/7 (32 og 64 bit)
Pris og tilgjengelighet
Pinell MP5 Mediaspiller er tilgjengelig i oktober hos de fleste radio- og TVforhandlere, og har en veiledende pris på 2190 kroner (inkl. mva).
For ytterligere informasjon og testprodukter, ta kontakt med:
Tom Vedvik
TT Micro AS
Tlf: 22 74 88 40
E-mail: tom@ttmicro.no
Web: www.ttmicro.no
Om TT Micro
Vi som står bak TT Micro har mer enn 25 års erfaring innen distribusjon, salg og
markedsføring av data- og telekomprodukter, og er opptatt av å kunne tilby topp
kvalitet og gode priser. Selskapet har i dag markedsledende produkter i sitt
segment, og jobber kontinuerlig med å finne nye nisjeprodukter som kan oppnå
samme status. For mer informasjon, besøk www.ttmicro.no.
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