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n LCD TFT PAC131 firmy Philips uprzyjemni każdą podróż. Wystarczy podłączyć 

warzacz DVD firmy Philips, aby móc oglądać filmy DVD i zdjęcia w formacie JPEG. 

a wygodny uchwyt samochodowy, który umożliwi doskonałą rozrywkę podczas podróży 
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y komfort oglądania
n Zero Bright Dot™ zapewnia optymalną jakość wyświetlanego obrazu
rowy wyświetlacz LCD TFT 7" zapewniający wysokiej jakości obraz
daj filmy w formacie panoramicznym 16:9
y w użytkowaniu uchwyt samochodowy

jektowany dla wygody użytkownika w podróży
owiec ochronny
omplecie złącze zapalniczki samochodowej
ne gniazdo słuchawkowe ułatwiające podłączanie
zda RCA dla sygnału wejściowego audio/wideo
omplecie zasilacz sieciowy
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Obraz/wyświetlacz
• Typ ekranu: LCD TFT
• typ panelu LCD: Polaryzator przeciwodblaskowy
• Długość przekątnej ekranu (cale): 7 cale
• Rozdzielczość: 480 (szer.) x 234 (wys.) x 3 (RGB)
• Jasność: 200 cd/m²
• Współczynnik kontrastu (typowy): 250:1
• Część widoczna ekranu: 154,1 x 86,6 mm
• Rozmiar plamki: 0,107 (szer.) x 0,370 (wys.) mm
• Czas odpowiedzi (typowy): 30 ms

Dźwięk
• Moc wyjściowa: 250 mW RMS (wbudowane 

głośniki)
• Moc wyjściowa (RMS): 10 mW RMS (słuchawki)
• Stosunek sygnału do szumu: >80 dB (wyjście 

liniowe), >76 dB (słuchawki), >62 dB 
(wbudowane głośniki)

Odtwarzanie wideo
• System odtwarzania płyt wideo: NTSC, PAL

Możliwości połączeń
• Wejście prądu stałego: 9~12 V

• Złącze: Wyjście napięcia stałego
• Gniazdo słuchawek: 1 x słuchawki stereofoniczne 

3,5 mm
• wejście audio-wideo: Kompozytowe (CVBS) x1

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: Napięcie stałe 9 V, 110–240 V, 

50/60 Hz
• Zestaw samochodowy: Zasilacz (gniazdo 

zapalniczki) 12 V DC
• Podręcznik użytkownika: 16 języków
• Inteligentny uchwyt samochodowy: 1 szt.
• Przewód zasilający: 1 szt.

Wymiary
• Waga produktu: 0 37 kg
• Rodzaj opakowania: D-box
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

236 x 205 x 142 mm
• Wymiary opakowania zbiorczego: 

260 x 235 x 740 mm
• Waga kartonu zbiorczego: 7,42 kg
• Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 5 linii
•
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