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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
• Adathordozók lejátszása: DVD, DVD+R/+RW, 

DVD-R/-RW, SVCD, Video CD, CD, CD-R/CD-
RW, MP3-CD, WMA, Kép-CD

• Lemezlejátszási módok: OSD, A-B ismétlés, Szög, 
Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors 
előreugrás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú 
visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagyítás

• Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL
• Tömörítési formátumok: Divx, MPEG4

Hanglejátszás
• Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
• Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, CD-R, 

CD-RW, WMA-CD
• Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Jolliet

• MP3 bitátviteli sebességek: 32-320 kb/s
• WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság
• Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
• Egyenáram bemenet: 9 V
• AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
• fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó 

fejhallgató

Kényelem
• ütésbiztos
• Akkumulátortöltés jelzőfény

Tartozékok
• Váltóáram/egyenáram adapter: AY4112/00 (110-

240 V, 50/60 Hz)
• Autóskészlet: szivargyújtó adapter, 12 V DC
• Távvezérlő: AY5507 vékony távvezérlő
• Kábelek: 1 db AV kábel
• Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
• Intelligens autóba-szerelhetőség: 1 db

Méretek
• Fődoboz mérete: 430 x 255 x 265 mm
• Fő kartondoboz mennyisége: 3
• Fő kartondoboz súlya: 9,1 kg
• Csomagolás típusa: D-doboz
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

250 x 228 x 138 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

193 x 33 x 170 mm
• Termék súlya: 0,85 kg
•
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