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g szórakozását útközben a 7”-es TFT LCD-képernyővel rendelkező Philips 
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 Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
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Kép/Kijelző
• Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
• LCD-panel típusa: Csillogásvédő polarizátor
• Átlós képernyőméret (hüvelyk): 7 hüvelyk
• Felbontás: 480 (SZ) x 234 (M) x 3 (RGB)
• Fényesség: 200 cd/m²
• Kontrasztarány (tipikus): 250:1
• Tényleges látóterület: 154,1 x 86,6 mm
• Képponttávolság: 0,107 (sz) x 0,370 (m) mm
• Válaszidő (tipikus): 30 ms

Hang
• Kimenő teljesítmény: >250 mW RMS (beépített 

hangszórók)
• kimenő teljesítmény (RMS): 10 mW RMS 

(fülhallgató)
• Jel-zaj arány: > 80 dB (vonalkimenet), > 76 dB 

(fülh.), > 62 dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás
• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Csatlakoztathatóság
• Kompatibilis*: PET707, PET708, PET730, PET732, 

PET735, PET738, PET830, PET835, PET1030, 

PET1035
• Egyenáram bemenet: 9~12 V
• Csatlakozó: DC-kimenet
• fejhallgató-csatlakozó: 1 db 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató
• AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter: DC 9V (110–240 

V, 50/60 Hz)
• Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
• Intelligens autóba-szerelhetőség: 1 db
• Hálózati kábel: 1 db
• Mellékelt tartozékok: Audio/Videokábel

Méretek
• Termék súlya: 0,37 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

230 x 246 x 68 mm
• Fődoboz mérete: 245 x 270 x 225 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Fő kartondoboz súlya: 2,5 kg
•
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pminőség é
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jának tekintették. A Philips a 
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