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Obraz/displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor
• Úhlopříčka obrazovky (palce): 7 palec
• Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
• Jas: 200 cd/m²
• Kontrastní poměr (typický): 250:1
• Oblast sledování: 154,1 x 86,6 mm
• Rozteč obrazových bodů: 

0,107 (š) x 0,370 mm (v)
• Reakční doba (typická): 30 ms

Zvuk
• Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS 

(vest. repr.)
• Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW 

RMS (sluchátko)
• Odstup signál/šum: >80 dB (linkový výstup), 

>76 dB (sluchátka), >62 dB (vestavěné 
reproduktory)

Přehrávání videa
• Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL

Možnosti připojení
• Vstup pro stejnosměrné napájení: 9~12 V
• Konektor: výstup DC
• Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 1×
• AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1

Příslušenství
• Síťový adaptér: Vstup napájení DC 9 V, (110 -

 240 V, 50/60 Hz)
• Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 

12 V DC
• Uživatelský manuál: 16jazyčný
• Elegantní držák do auta: 1 ks
• Síťová šňůra: 1 ks

Rozměry
• Hmotnost výrobku: 0,37 kg
• Typ balení: D-box
• Rozměry balení (Š x V x H): 236 x 205 x 142 mm
• Rozměry master kartonu: 260 x 235 x 740 mm
• Hmotnost velkoobchodního balení: 7,42 kg
• Počet kusů ve velkoobchodním balení: 5
•
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