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Görüntü/Ekran
• Görüntü ekranı tipi: LCD TFT
• LCD panel tipi: Parlama önleyici polarize yüzey
• Diyagonal ekran boyutu (inç): 7 inç
• Çözünürlük: 480(g)x234(y)x3(RGB)
• Parlaklık: 200 cd/m²
• Kontrast oranı (tipik): 250:1
• Efektif izleme alanı: 154,1x86,6 mm
• Piksel aralığı: 0.107(g)x0.370(y)mm
• Tepki süresi (tipik): 30 ms

Ses
• Çıkış Gücü: 250mW RMS(dahili hoparlörler)
• Çıkış gücü (RMS): 10mW RMS(kulaklık)
• Sinyal gürültü oranı: >80dB(hat çıkışı), 

>76dB(kulaklık), >62dB(dahili hoparlörler)

Video Oynatma
• Video kaset oynatma sistemi: NTSC, PAL

Bağlanabilirlik
• DC giriş: 9~12 V
• Konektör: DC out
• Kulaklık jakı: 3,5 mm Stereo Kulaklık x 1
• AV girişi: Kompozit (CVBS) x1

Aksesuarlar
• AC/DC Adaptörü: DC 9V (110-240v, 50/60Hz)
• Araç kiti: araç adaptörü, 12vDC
• Kullanım Kılavuzu: 16 languagese
• Akıllı araç montaj seti: 1 adet
• Güç kablosu: 1 adet

Boyutlar
• Ürün ağırlığı: 0,37 kg
• Ambalaj türü: D-box
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

236 x 205 x 142 mm
• Ana kutu boyutları: 260 x 235 x 740 mm
• Ana karton ağırlığı: 7,42 kg
• Ana karton miktarı: 5
•
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