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Imagine/Ecran
• Tip ecran: LCD TFT
• tip ecran LCD: Polarizor antireflexie
• Dimensiune diagonală ecran (inch): 7 inch
• Rezoluţie: 480 (l) x 234 (H) x 3 (RGB)
• Luminozitate: 200 cd/m²
• Raport contrast (uzual): 250:1
• Zonă vizualizare efectivă: 154,1 x 86,6 mm
• Pixel pitch: 0,107 (l) x 0,370 (H) mm
• Timp de răspuns (uzual): 30 ms

Sunet
• Putere de ieșire: 250 mW RMS(difuzoare 

încorporate)
• Putere de ieșire (RMS): 10 mW RMS (căști)
• Coeficient semnal/zgomot: >80 dB (ieșire linie), 

>76 dB (cască), >62 dB (difuzoare integrate)

Redare video
• Sistem de redare a discurilor video: NTSC, PAL

Conectivitate
• Compatibil*: PET707, PET708, PET730, PET732, 

PET735, PET738, PET830, PET835, PET1030, 
PET1035

• Intrare CC: 9~12 V
• Conector: Ieșire CC
• Jack pentru căști: 1 cască stereo de 3,5 mm
• Intrare AV: Compozit (CVBS) x1

Accesorii
• Adaptor CA/CC: CC 9 V (110-240 V, 50/60 Hz)
• Kit auto: adaptor pentru priză auto, 12 V CC
• Manual de utilizare: 16 limbi
• Suport auto inteligent: 1 bucată
• Cablu de alimentare: 1 bucată
• Accesorii incluse: Cablu audio/video

Dimensiuni
• Greutate produs: 0,37 kg
• Tip ambalaj: D-box
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

230 x 246 x 68 mm
• Dimensiuni Master carton: 245 x 270 x 225 mm
• Cantitate bax: 3
• Greutate bax: 2,5 kg
•
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