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Billede/display
• Skærmtype: LCD TFT
• LCD-panel: Anti-refleks polarisator
• Diagonal skærmstørrelse ("): 7 tomme
• Opløsning: 480(b) x 234(h) x 3(RGB)
• Lysstyrke: 200 cd/m²
• Kontrastforhold (typisk): 250:1
• Effektivt betragtningsområde: 154,1 x 86,6 mm
• Pixel-størrelse: 0,107 (B) x 0,370 (H) mm
• Svartid (typisk): 30 ms

Lyd
• Udgangseffekt: 250 mW RMS (indbyggede 

højttalere)
• Udgangseffekt (RMS): 10m W RMS (øretelefon)
• Signal/støjforhold: > 80 dB (linjeudgang), > 76 dB 

(øretelefon), > 62 dB (indbyggede højttalere)

Videoafspilning
• Video afspilningssystem: NTSC, PAL

Tilslutningsmuligheder
• DC indgang: 9~12 V
• Stik: DC-udgang
• Hovedtelefonstik: 3,5 mm stereohovedtelefoner x 

1
• AV-indgang: Komposit (CVBS) x 1

Tilbehør
• Lysnetadapter: DC 9 V (110 - 240 V, 50/60 Hz)
• Bilsæt: cigarettænderadapter, 12vDC
• Brugerhåndbog: 16 sprog
• Smart montering i bilen: 1 stk.
• Netledning: 1 stk.

Mål
• Vægt: 0,37 kg
• Emballagetype: D-box
• Mål på emballage (B x H x D): 

236 x 205 x 142 mm
• Mål på ydre emballage: 260 x 235 x 740 mm
• Ydre emballage, vægt: 7,42 kg
• Enheder pr. kolli: 5
•
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