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Obraz/Displej
• Typ obrazovky: LCD TFT
• Typ panelu LCD: Polarizátor proti lesku
• Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch): 7 palec
• Rozlíšenie: 480(w) x 234(H) x 3(RGB)
• Svetlosť: 200 cd/m²
• Pomer kontrastu (typický): 250:1
• Efektívna viditeľná oblasť: 154,1 x 86,6 mm
• Odstup pixelov: 0 107 (w) x 0 370 (h) mm
• Čas odozvy (typický): 30 ms

Zvuk
• Výstupný výkon: 250 mW RMS (zabudované 

reproduktory)
• Výstupný výkon (RMS): 10 mW RMS (slúchadlá)
• Odstup signálu od šumu: >80 dB (výstup), >76 dB 

(slúchadlá), >62 dB (vstavané reproduktory)

Prehrávanie videa
• Systém prehrávania videodiskov: NTSC, PAL

Pripojiteľnosť
• DC vstup: 9~12 V

• Konektor: DC výstup
• Konektor slúchadiel: 3,5 mm stereofónne 

slúchadlá x 1
• vstup AV: Kompozitný (CVBS) x1

Príslušenstvo
• Adaptér AC/DC: DC 9 V (110-240 V, 50/60 Hz)
• Súprava do auta: adaptér pre cigaretový 

zapaľovač, 12 v DC
• Manuál používateľa: 16 jazykov
• Inteligentné upevnenie do auta: 1 ks
• Sieťový napájací kábel: 1 ks

Rozmery
• Hmotnosť produktu: 0 37 kg
• Typ balenia: D-box
• Rozmery balenia (Š x V x H): 

236 x 205 x 142 mm
• Rozmery hlavnej lepenky: 260 x 235 x 740 mm
• Váha hlavnej lepenky: 7,42 kg
• Množstvo hlavnej lepenky: 5
•
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