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Kuva/näyttö
• Kuvaruututyyppi: LCD TFT
• LCD-paneelityyppi: Heijastusta vähentävä 

polarisoija
• Ruudun halkaisija (tuuma): 7 tuumaa
• Resoluutio: 480 (l) x 234 (k) x 3 (RGB)
• Kirkkaus: 200 cd/m²
• Kontrastisuhde (tyypillinen): 250:1
• Tehollinen katselualue: 154,1 x 86,6 mm
• Kuvapistetiheys: 0,107 (l) x 0,370 (k) mm
• Vasteaika (tyypillinen): 30 ms

Ääni
• Lähtöteho: 250 mW RMS (kiinteät kaiuttimet)
• Lähtöteho (RMS): 10 mW RMS (kuuloke)
• Signaali/kohina-suhde: > 80 dB (linjalähtö), 

> 76 dB (kuulokkeet), > 62 dB (sisäiset 
kaiuttimet)

Videotoisto
• Toistomuodot: DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-

RW, SVCD, Video-CD, CD, CD-R/CD-RW, 
MP3-CD, WMA, CD-kuvalevyt

• Levytoistotilat: näyttö, jakson jatkuva toisto (A-B), 
Kulma, Levyvalikko, Pikahaku taaksepäin, Pikahaku 
eteenpäin, Jatkuva toisto, Kappaleiden 
satunnaistoisto, Hidastus taaksepäin, Hidastus 
eteenpäin, Zoomaus

• Videolevyjen toistojärjestelmä: NTSC, PAL
• Pakkausformaatit: Divx, MPEG4

Äänen toisto
• Pakkausformaatti: Dolby Digital, MP3, WMA
• Toistomuodot: CD, MP3-CD, CD-R, CD-RW, 

WMA-CD
• Tuetut tiedostojärjestelmät: ISO-9660, Joliet

• MP3-bittinopeudet: 32 - 320 kbps
• WMA-bittinopeudet: 32 - 192 kbps

Liitännät
• Digitaalinen äänilähtö: Koaksiaali (RCA)
• DC-tulo: 9~12 V
• AV-lähtö: Komposiitti (CVBS) x 1
• Kuulokeliitin: 3,5 mm:n stereokuulokkeet x 2
• Muut liitännät: Lomitettu komponenttivideolähtö
• SD/MMC-korttipaikka: SD-korttipaikka

Käytön mukavuus
• Iskusuojaus
• Latausilmaisin

Lisätarvikkeet
• Verkkolaite: AY4112/00 (110 - 240 V, 50/60 Hz)
• Autosarja: sovitin tupakansytyttimeen, 12 V DC
• Kaukosäädin: Ohut AY5507-kaukosäädin
• Johdot: 1 x AV-johto
• Käyttöopas: englanti
• Kätevä autoteline: 1 kpl

Virta
• Pariston malli: Sisäänrakennettu akku

Mitat
• Tukkupakkauksen mitat: 430 x 255 x 265 mm
• Määrä pakkauksessa: 3
• Tukkupakkauksen paino: 9,1 kg
• Pakkaustyyppi: D-box
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

250 x 228 x 138 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 193 x 33 x 170 mm
• Tuotteen paino: 0,85 kg
•
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