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Código do Produto
Pocket TV do Timão: 2102904004

A TV Digital que cabe no bolso e no coração Corinthiano
Mobilidade Gratuita
Pocket TV do Timão é a TV Digital Móvel no sistema ISDB-T (one seg) que permite ver todos os
canais digital com recepção na sua área. Você assiste TV com qualidade de imagem e som digital em
qualquer lugar e nas mais variadas situações porque o sinal digital é captado mesmo em movimento
sem diminuir sua qualidade para você estar sempre junto do divertimento e da informação atuaizada
a qualquer hora em ambientes com muita ou pouca luz, no carro, ônibus, escritório...
Design Moderno e Personalizado
Dimensões extremamente reduzidas em formato de bolso. Uma qualidade sonora excepcional,
estéreo no fone de ouvido ou mono canal no alto-falante integrado. Qualidade digital com praticidade
em um design compacto personalizado com o logo do Corinthians, simples e refinado, que pode ser
levado para onde quiser.
Multimídia
Grave os melhores lances do Timão na TV - Com um único toque você aciona a gravação do
programa ao vivo, podendo revê-lo quando desejar. Permite ainda, programar a gravação de um
programa desejado sempre que quiser.
*Gravações de até 5 horas utilizando cartão SD de 1 GB.
E ainda, Pocket TV é também a moldura digital em alta definição para as tuas fotos mais belas,
reproduz vídeos e MP3. Ou seja, com a Pocket TV você tem uma estação multimídia completa.
TV Digital Portátil Móvel compatível com sistena ISDB-Tb
Tela de Cristal Líquido 3.5? de 262 mil cores e resolução QVGA
TV Digital OneSeg de alta sensibilidade
Fácil de usar ? Não necessita instalação
Gravador pessoal de vídeo programável
Grava até 5 horas de TV (em SD card de 1Gb
EPG ? Guia Eletrônico de TV*
Procura automática de canais
Procura automática de canais

Conexão USB 2.0
Lista com todas as informações dos canais sintonizados
Tamanho da tela selecionável por arrasto
Tamanho da tela selecionável por arrasto
Ajustes de brilho, contraste, saturação e volume
Reprodutor MP3 compatível com os formatos ISO MPEG 1/2/2/5 layer3, 320 Kbps, ~ 48 KHz;
WAV e OGG
Reprodutor de vídeos nos formatos AVI 1.0 (~2Mbps, 320x240, 30fps, MP3 Audio exceto VBS) e
WMV
Visualizador de imagens formato JPG (ISO/IEC 10918-1)
Legendas em Closed Caption*
Antena Retrátil
Autonomia de bateria de até 5 horas na execução de vídeos e 7 horas na execução de arquivos
de áudio
Tecla Hold (travamento de segurança)
Memoriza o último canal sintonizado
Recarregável via adaptador AC/DC e por USB
Apenas 130 gramas e 1,15 cm de espessura
Alto-falante frontal integrado mono e fones de ouvido estéreo
Menus em português
Menus em português
* Se transmitido pela emissora
ACESSÓRIOS
Fones de ouvido de alta qualidade
Carregador AC/DC bi-volt
Cartão SD de 1GB*
Cabo USB
Bolsa protetora do Corinthians*
Manual de instrução
Produto personalizado*
Tela de abertura do Corinthians*
*Itens exclusivos para torcedores

