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A. Figyelmeztetések 
Figyelmeztetés  

• Biztonsági okokból vezetés közben ne nézze a DVD lejátszót 
• A készülékben módosítás, illetve átépítés garanciavesztést  okoz.  
• Meghibásodás esetén a javítását végeztesse megfelelően képzett szakemberrel, vagy márkaszervizzel. 
• Ne tisztítsa a készüléket savas vegyi anyaggal. Használjon puha ruhát.  
• A készülék működési feszültsége 12V (+/- 2V) egyenáram. 
• Ne szerelje szét a készüléket! A szétszerelés, automatikus garanciavesztéssel jár! 
• Használat során az LCD monitoron pöttyök jelenhetnek meg. Ez az aktív mátrix kijelző technológia normál 

működéséhez tartozó jelenség, és nem a készülék meghibásodását jelzi. 

B. Használat előtt 
Biztonság  

• Használat előtt ellenőrizze a gépjárműben a hálózati feszültséget. 
• A készülékben található rádium-kibocsátó fénysugár károsítja a szemet, ezért ne szerelje szét a készüléket!  
• A tárolási hőmérséklet -30ºC - 75ºC, a működési hőmérséklet pedig -10ºC – 55Cº. 
• A lézer lejátszófejet óvja a portól. Szennyeződése esetén használja a lézerfej tisztító lemezt. 
• Óvja a készüléket nedvességtől, sérülésektől, és nyomástól. 

Nedvesség 
A készülékben az alábbi körülmények között nedvesség keletkezhet: 
• Hirtelen hőmérsékletváltozáskor; ha például, bekapcsolja a fűtést; 
• A keletkező nedvesség befolyásolja a lejátszó normál működését. Ebben az esetben távolítsa el a lemezt, és helyezze 

a készüléket feszültség alá, hogy a nedvesség elpárologhasson.  
A lemez 

• A lemez épsége érdekében a lemezt a szélén, és ne a felületén fogja meg; 
• Ne ragasszon semmit a lemez felületére; 
• Ne tegye ki a lemezt közvetlen napsugárzásnak; 
• Amennyiben a lemez poros, a lejátszása előtt puha ruhával törölje át, a közepétől a széle felé; 
• A lemez tisztításához ne használjon illóolajat, vagy hígítót. 

Kiegészítők  
1. Távirányító    1 db 
2. Használati utasítás   1 db 
3. Konzol (műanyag)   1 készlet vagy 2 db 
4. Szerelő lemez                 2 db 

C. A távirányító 
• Első használat előtt húzza ki a távirányítóban az elemekhez helyezett műanyag fóliát; 
• Óvja a távirányítót a sérülésektől; 
• Ha a távirányító és a lejátszó között valamilyen tárgy helyezkedik el, a távirányító nem használható; 
• A megfelelő hatótávolságon belül használja a távirányítót. 

D. Jellemzők 
• Könnyű beszerelhetőség.  
• A beépített FM modulátor segítségével vezeték nélkül a gépjármű rádiójához csatlakoztatható; 
• USB és kártyaolvasó funkcióval rendelkezik.  
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E. Lejátszható formátumok 
 
 
 
 

Rendszercsatlakozások és beszerelés 
Jelmagyarázat:  
1 – belső konzol 
2 – fémkonzol 
3 – keresztirányú tengely 
4 – szerelőlemez 
5 – könyöklő                                                                                            
6 – lemeztartó 
7 – felszerelési pont 
Javaslat:  

1. Helyezze be a belső konzolt, a fémkonzolt a keresztirányú tengelybe. (1. ábra) 
2. Álló helyzetű beszerelés: a szerelőlemezt, a belső konzolt, és a fémkonzolt helyezze a könyöklő szélére, majd a 2. ábra 

szerint állítsa be a szerelőlemez, a lemeztartó, és a felszerelési pont helyét. 
Vízszintes helyzetű beszerelés: a szerelőlemezt, a belső konzolt, és a fémkonzolt helyezze a könyöklő szélére, majd a 3. 
ábra szerint állítsa be a szerelőlemez, a lemeztartó, és a felszerelési pont helyét. A monitor becsukott állapotában a 
monitor és a könyöklő első része közötti távolságnak 1cm-nek kell lennie.  

3. Rögzítse a lemeztartót, a belső konzolt és a szerelőlemezt. 
4. Rögzítse a jeladó vezetéket a belső konzolon keresztül, majd rögzítse a külső konzolt. 
Megjegyzés: A könyöklő bal és jobb oldalának magasságának megegyezőnek kell lennie. A bal és jobb konzolkarnak a 
keresztirányú tengellyel együtt vízszintes helyzetben kell lennie. 

   

Főbb funkciók a lejátszó előlapján  
1. Infra jeladó 
2. Pillanat állj / lejátszás 
3. DVD / USB / MS, MMC, SD váltó 
4. Gyors visszatekerés 
5. Be-ki kapcsolás 
6. Gyors előretekerés 
7. DVD / AV BE 
8. MenüFőbb funkciók a lejátszó oldalán           

 
1. MS /MMC /SD kártya nyílás 
2/3. USB port 
4. A/V kimenet 
5. 12V feszültség csatlakozó 
6. 350º forgatás 
7. konzol bal lába 
8. konzol jobb lába 

A távirányító gombjai  
 

 
 
 
 
 
Megjegyzés: Amennyiben bizonyos lemez esetén bizonyos funkciót nem alkalmazhatók, 

a képernyőn a  jelzés látható.  
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Alapfunkciók 
Kapcsolja be a bekapcsoló gombot, és helyezzen be egy lemezt. 

1. A bekapcsoláshoz nyomja meg az ON gombot. A lejátszó kész a lemez betöltéséhez.  
2. A lemez behelyezéséhez nyomja meg az Open gombot, helyezzen be lemezt, majd csukja be a fedelet.  

 
A lejátszó felismeri a különféle formátumú lemezeket, és a képernyő bal felső sarkán megjelenik a lemez jelzése. 

3. A DVD lemez lejátszásakor válasszon ki a DVD menüből vagy a címmenüből a megfelelő sorokat. VCD2.0 vagy CD 
lejátszásakor egyesével játssza le a lemez tartalmát.  

4. Az iránygombok vagy a számgombok segítségével válassza ki a kívánt sort, majd nyomja meg az Enter-t vagy a Play -t  
5. A lejátszó automatikusan megkezdi a lemez lejátszását. A Pause gombbal megállíthatja a lejátszást. A Pause vagy a Play 

gomb ismételt megnyomásával a készülék folytatja a lejátszást. DVD lemez lejátszása során a stop gombot megnyomva 
a készülék megjegyzi a megállítás helyét. Ha ismét megnyomja a Play gombot, a lejátszás ugyanott folytatódik. Ha 
kétszer nyomja meg a Stop gombot, a lejátszás megáll.  

Megjegyzés: A DVD lejátszás megállításához nyomja meg kétszer a Stop gombot.  
Gyors előre- és visszatekerés  
DVD lemez lejátszása során nyomja meg a Fast Forward (gyors előretekerés) gombot a 2x, 4x, 8x, 16x, illetve 32x sebesség 
beállításához. A képernyőn az alábbi látható:  

 
DVD lemez lejátszása során nyomja meg a Fast Backward (gyors visszatekerés) gombot a 2x, 4x, 8x, 16x, illetve 32x sebesség 
beállításához. A képernyőn az alábbi látható:  

 
A normál sebességű lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a Play gombot.  
Lassú lejátszás 
DVD lemez lejátszásakor nyomja meg a Slow gombot. A képeket ekkor 1/2, 1/4, 1/8, illetve 1/16 sebességgel mutatja, a 
képernyőn pedig az alábbi látható:  

 
VCD lemez lejátszásakor nyomja meg a Slow gombot. A képeket ekkor 1/2, 1/4, 1/8, illetve 1/16 sebességgel mutatja, a 
képernyőn pedig az alábbi látható: 

 
Megjegyzés: A normál sebességű lejátszáshoz való visszatéréshez nyomja meg a Play gombot.  
Előző / Következő 
A Previous gomb megnyomásával kiválaszthatja az előző részt vagy fejezetet, a Next gomb megnyomásával pedig a következő 
részt, illetve fejezetet.  
Megjegyzés: Ha a lemezen egy cím alá egynél több fejezet tartozik, vagy a lemezen egynél több sáv van, előfordulhat, hogy a 
fejezetkiválasztó gomb a kívánttól eltérő fejezethez irányít. Ha a lemezen nincs fejezet/sáv, ez a funkció nem használható.  

USB és kártyaolvasás 
USB és kártyaolvasó funkció: Kikapcsolt állapotában helyezze be az USB csatlakozót vagy az MS/MMC/SD kártyát a 
készülékbe, majd kapcsolja be a készüléket. A képernyőn az alapbeállítás látható: DVD mód. Nyomja meg a MODE gombot 
készülék megvizsgálja az USB port jelét, majd automatikusan kijelzi. Ha a készülék nem kap jelet az USB portról, akkor 
megvizsgálja az MS/MMC/SD kártya jelét .  

Figyelem:  
• Ne húzza ki a külső adathordozót, ha készülék be van kapcsolva, mert az adathordozó megsérülhet. 
• A lejátszóval kompatibilis valamennyi formátum lejátszható külső adathordozón keresztül. 
• MP+ lejátszó készülék nem csatlakoztatható USB porton keresztül. 

FunkciókMenü   

PBC 
(1) DVD lejátszásakor,főmenübe visszalépéshez nyomja meg a Menu/PBC, vagy a Title menu gombot. 
(2) VCD lemez lejátszása során nyomja meg a Menu/PBC gombot a PBC be-, illetve kikapcsolásához. (DVD lemez esetén 

ez a funkció nem használható). 
(3) PBC on módban a főmenübe visszatérve kiválaszthat egyetlen dalt.  
(4) PBC off módban a számgombot segítségével választhatja ki a dalt. 

Cím/Visszalépés  
(1) DVD lemez lejátszásakor a címmenübe történő közvetlen belépéshez nyomja meg a Title gombot, az iránygombok vagy 

a számgombok segítségével válassza ki a kívánt sort.  

www.au
tod

vd
.hu



Használati utasítás 
 

 5 

(2) VCD2.0 lemez lejátszásakor az előző menübe történő visszalépéshez nyomja meg a Title gombot. PBC off módban ez a 
parancs nem használható. 

Kijelző 
Az aktuális fejezetből lejátszott, illetve hátralevő idő a Display gomb megnyomásával ellenőrizhető. A Display gomb folyamatos 
nyomva tartásával a képernyőn az alábbi látható:  

(1) DVD lemez lejátszásakor:  
Nyomja meg a Display gombot egyszer. A képernyőn az aktuális címből lejátszott idő látható:  

 
Nyomja meg ismét a Display gombot. A képernyőn ekkor az aktuális címből még hátralevő idő látható:  

 
Ha harmadszor is megnyomja a Display gombot, a képernyőn az aktuális fejezetből eltelt időt mutatja:  

 
Amennyiben negyedszer is megnyomja a  gombot, a képernyőn az aktuális fejezetből hátralevő idő látható:  

 
A kilépéshez nyomja meg ötödször is a Display gombot.  

(2) VCD lemez lejátszása PCB on módban 
Nyomja meg a Display gombot egyszer. A képernyőn a lejátszott idő látható: 

 
Nyomja meg ismét a Display gombot. A képernyőn ekkor a még hátralevő idő látható: 

 
A kilépéshez nyomja meg harmadszor is a Display gombot. 
 
(3) VCD lemez lejátszása PCB off módban 
Nyomja meg a Display gombot egyszer. A képernyőn az aktuális tételből lejátszott idő látható:  

 
Nyomja meg ismét a Display gombot. A képernyőn ekkor az aktuális tételből még hátralevő idő látható: 

 
Ha harmadszor is megnyomja a Display gombot, a képernyőn a teljes lemezből eltelt időt mutatja:  

 
Amennyiben negyedszer is megnyomja a  gombot, a képernyőn a teljes lemezből hátralevő idő látható: 

 
A kilépéshez nyomja meg ötödször is a Display gombot.  

Keresés 
Nyomja meg a Search (keresés) gombot, írja be a keresett fejezet számát, vagy az időt.  
DVD lemez lejátszásakor:  

(1) Cím vagy fejezet keresése 
Nyomja meg a Search gombot. A képernyőn az alábbi látható:  

 
A cím kiválasztásához nyomja meg a balra vagy Jobbra gombot. Pl: a 3. cím kiválasztásához nyomja meg a 3 számgombot, 
majd az iránygombok segítségével válassza ki az 1. fejezetet. A képernyőn az alábbi látható:  

 
Keresés idő szerint 
Nyomja meg a Search gombot. A képernyőn az alábbi látható: 

 
Például: a számgombok segítségével írja be a bevinni kívánt adatokat: 0, 1, 0, 6, 1, 8. A lejátszó a 01:06:18 időponttól fogja 
lejátszani a lemezt. 

 
(2) VCD lemez lejátszása 
A Search gomb megnyomásával ellenőrizheti a teljes lemezből, az aktuális címből, illetve részből lejátszott időt. A 
számgombok segítségével írja be az időt: a lejátszó innen fogja lejátszani a lemezt.  

Felirat 
A többnyelvű felirattal ellátott DVD lemezek lejátszásakor válassza ki a kívánt feliratot.  
Amennyiben a lemezen ez a funkció nem alkalmazható, a képernyőn a  jel látható.  
Megjegyzés: A beállítás mindig az aktuális lemezre vonatkozik. A felirat nyelve a DVD beállítás menüben is megváltoztatható.  
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Hang  
DVD lemez lejátszásakor többnyelvű hanglehetőség alkalmazható. Az Audio gomb megnyomásával kiválaszthatja a kívánt 
hangot.  
VCD lemez lejátszásakor a képernyőn a bal audio, jobb audio, illetve sztereo látható. A kétnyelvű lemezek lejátszásakor 
kiválasztható a kívánt tétel.  
Megjegyzés: Ez a funkció mindig csak a többnyelvű, az aktuális lemezre érvényes. 

Szög 
Amennyiben a lemez több kamaraszögből felvett jeleneteket tartalmaz, a lejátszás során ezek a szögek változtathatók. A lejátszás 
során nyomja meg többször az ANGLE gombot a kívánt szög kiválasztásához. Ha a funkció az adott lemez esetén nem 
alkalmazható, a képernyőn a  jel látható.  

Zoom  
Ebben a módban a mozgó vagy állóképek legfeljebb 4-szeres nagyításban láthatók. Ha egymás után háromszor megnyomja a 
Zoom gombot, a kép 2x, 3x, illetve 4x nagyítható. A normál mérethez való visszatéréshez nyomja meg ismét a Zoom gombot.  

Ismétlés 
(1) DVD lemez lejátszásakor nyomja meg egyszer a Repeat gombot az aktuális fejezet ismételt lejátszásához. Ha ismét 

megnyomja a gombot, a készülék az aktuális címet játssza le ismét, ha harmadszor is megnyomja, akkor pedig az egész 
lemezt. A törléshez nyomja meg ismét a Repeat gombot.  

(2) PBC off módban: VCD lemez lejátszásakor nyomja meg a Repeat gombot a szám megismétléséhez. Ha másodszor is 
megnyomja a gombot, a készülék az egész lemezt újra lejátssza. A törléshez harmadszor is nyomja meg a gombot.  

Iránygombok 
Az iránygombok segítségével kijelölheti a kívánt címet, tartalmat, vagy beállításokat.  

Program  
A Program gomb megnyomásával lépjen be a program menübe, ahol a számgombok segítségével beírhatja a lejátszani kívánt 
címet, fejezetet, vagy számot.  
Az iránygomb megnyomásával válassza ki a lejátszani kívánt sávot. A program funkció törléséhez nyomja meg ismét a program 
gombot a program menübe történő belépéshez, ahol válassza ki és nyomja meg a Stop gombot.  

Néma üzemmód 
A néma üzemmód be és kikapcsolásához nyomja meg a Mute gombot.  

Pillanat állj 
A Pause gomb megnyomásával megállíthatja a lejátszást. Folytatáshoz  nyomja meg a Play gombot.  

AV váltás  
A lemez lejátszó funkcióból az AV bemenetre történő átváltáshoz, illetve az AV bemenetről a lemezlejátszásra történő 
átváltáshoz nyomja meg az AV-IN gombot. Ha nincs jel, a képernyő kékre vált.  
Megjegyzés: Ha a készüléket AV-IN módban kapcsolja be, akkor a lemezlejátszó funkció aktiválódik.  

FM hangkimenet 
Nyomja meg a távirányítón a „CONSOLE” , vagy a DVD lejátszón a MENU gombot az FM menübe történő belépéshez. A kívánt 

átviteli frekvencia kiválasztásához tartsa lenyomva a távirányítón a  vagy a  gombot. Az aktuális frekvencia a kijelzőn látható. 
A DVD lejátszó hangja ekkor az autórádión keresztül hallgatható.  
Megjegyzés: AV bemenet módban a hang csak a beépített hangszórón keresztül hallgatható.  

Konzol 
Az élesség, kontraszt és szín beállítása a konzolon: 

1. Nyomja meg a Console gombot az élesség, kontraszt és szín kiválasztásához. 
2. A + és – gombokkal végezze el a kívánt beállítást.  
3. A kilépéshez nyomja meg ismét a Console gombot. A beállítás automatikusan eltárolódik.  

Megjegyzés: A lejátszó mindig a legutolsó beállítást alkalmazza.  
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A Menü működése 

Setup 
A Setup (beállítások) a következőket tartalmazza: Általános Beállítások, Jelszó , Preferált Beállítások, Kilépés. 
A beállítások oldalt a Setup gomb megnyomásával lehet megnyitni. 

Működési módok 
Nyomja meg a Setup gombot a beállítások oldalra történő belépéshez. 

Általános Beállítások  

(1) TV kijelző  
A Setup menüben az alábbiak láthatók: 
Megjegyzés: Amennyiben a képarány 4:3, akkor 16:9-ben is megjeleníthető. Amennyiben a DVD lemezrendszer képaránya 16:9, 
a készülék vízszintesen összenyomja a képet. A rossz minőségű, illetve másolt lemezek rontják a képminőséget, ezért mindig jó 
minőségű lemezeket használjon.  

 

 

 

TV norma 
PAL/NTSC kompatibilis 
 

 
 

 

OSD nyelv 
A felhasználó kiválaszthatja a beállítások menü, illetve az OSD nyelvet.  
 

 
 

Nézőszög jelzése 
Ha a nézőszög jelzés látható, a felhasználó kiválaszthatja a kívánt nézőszöget (csak az ilyen 
funkcióval rendelkező lemezek esetén). 

 

Memória lejátszás funkció 
A Memory-play-on bekapcsolt állapotában a készülék ott folytatja a  lejátszást, ahol azt utoljára megállították.  
 

Jelszó beállítás 
A készülékhez nincs gyári jelszó. 
 

MP4/MP3/WMA/JPEG  lemezek lejátszása 
MP4/MP3/WMA/JPEG lemezek betöltését követően a készülék áttekinti a könyvtárakat. A különböző fájlformátumokat 
tartalmazó lemezek esetén MP3 lejátszást indít, azonos fájlformátumot tartalmazó lemezek esetén az első könyvtárba belépve  
elkezdi lejátszani az első sávot. (a kurzor a 01 előtt áll meg). 
A képernyőn a következő látható:  
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Elektronikus album 
A készüléken található elektronikus album funkció: rögzítheti saját fényképeit DVD lemezen vagy külső adathordozón, majd a 
lejátszó segítségével böngészhet a fényképek között, kinagyíthatja, illetve forgathatja őket.  

JPEG lemezek lejátszása 
1. Tegyen be JPEG lemezt. Betöltést követően a készülék megkeresi az első könyvtár első képét. 
2. A fel/le gombokkal lépegethet a képek között. A Play gomb megnyomásával a kijelölt képtől kezdődik a lejátszás. 
3. A lejátszás közben az iránygombokkal (fel/le/jobbra/balra) a nézet változtatható: 

 FEL: megfordítja a képet   
 LE: vízszintesen megfordítja a képet 
 BALRA: 90 fokkal balra fordítja a képet 
 JOBBRA: 90 fokkal jobbra fordítja a képet 

MP3 és JPEG formátumú lemezek lejátszása 
1. MP3 és JPEG kevert lemezek lejátszásakor böngészni szeretne a képek között, a készülék lejátssza az MP3 formátumot, 

nyomja meg az iránygombokat, hogy a kurzor a böngészni kívánt képekre kerüljön, majd nyomja meg az Enter gombot.  
2. A képlejátszás menübe való belépéshez ismét nyomja meg az iránygombot. Válassza ki a könyvtárban a megnézni kívánt 

képet, majd nyomja meg a Play gombot.  
3. A Bal/Jobb gombokkal átválthat az MP3 és a képnézegető között.  

Figyelem:  
• a képeket nem tartalmazó MP3 lemezeknek csak hangmenete van.  
• Előfordulhat, hogy bizonyos JPEG  képek esetén nem alkalmazható a zoom funkció.  

MPEG4 dekódolása 
Az MPEG4 széles körben alkalmazott videókép formátum. A lejátszón található MPEG4 fájl lejátszó funkció is, amely 
segítségével a felhasználó nem csak az internet gazdag hang és képforrását élvezheti, és az is lehetővé válik, hogy ne csak a 
számítógépen nézhesse meg a filmeket. A számítógép segítségével lehetőség van MPEG4 lemezek letöltésére, felvételére, 
másolására – mindezt kiváló kép és hangminőségben. 
Az MPEG4 a Moving Pictures Experts Group negyedik verziójú hang és képszabványa. Az MPEG1 a VCD képtömörítési 
szabványa; az MPEG2 a DVD vagy super V képtömörítési szabványa; az MPEG4 az egyik hálózati képtömörítési szabvány. Az 
MPEG4 technológiájú kép és hangfájlok magas tömörítési aránya és tiszta képe egyedülálló. Egyetlen lemezre általában száznál 
több OK zenei szám, vagy több film is rámenthető – a képminőség pedig sokkal jobb, mint a VCD vagy SVCD lemezek esetén! 
Megjegyzés: a jelenleg kereskedelmi forgalomban levő MPEG4 jelölésű lemezek némelyike Real Video vagy egyéb formátumú 
(például: *.rm, *.ra, *.ram, *.rmvb, *.wmw, *.ast), amelyek nem kompatibilisek a nemzetközi MPEG4 szabvánnyal, ezért csak 
speciális szoftver segítségével játszhatók le. Lejátszásuk ezzel a lejátszóval nem lehetséges. 

MP4 lemezek lejátszása 
Az MP3 és MP4 lemezek lejátszása megegyezik. Az MP4 lemezeken van videókép is. A lejátszó gyári beállításai lehetővé teszik 
az automatikus lejátszást. Nyomja meg a „Stop/Return” gombokat a menübe való belépéshez. 

Problémamegoldás 
Probléma Megoldás 

Nincs reakció 1. Ellenőrizze a hálózati csatlakozót; 
2. Ellenőrizze, hogy van-e áram. 
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Nincs hang 1. Ellenőrizze, a hangerő nincs-e minimumra, vagy néma 
módra állítva; 

2. Ellenőrizze, hogy nincs-e FM módban a készülék.  
3. A következő módokban nincs hang: pillanat állj, gyors 

előretekerés, gyors visszatekerés, állj.  

Kép 1. Ellenőrizze, hogy a készülék vonalkimenet módban van-e. 
Nyomja meg a DVD/AV gombot a DVD módhoz való 
visszatéréshez; 

2. Ellenőrizze, hogy az élesség megfelelően van-e beállítva. 
A készülék nem olvassa 
a lemezt 

1. Ellenőrizze, hogy van-e lemez a készülékben, illetve 
megfelelő irányban helyezte-e be a lemezt; 

2. Lehetséges, hogy a lemez sérült, vagy szennyezett. Tegyen 
be másik lemezt, vagy tisztítsa meg a lemezt; 

3. A lemez és a lejátszó régiókódja eltér; 
4. Nem megfelelő a lemezformátum. 

Nem megfelelő képméret 1. Állítsa be ismét a TV rendszert; 
2. Válassza ki a megfelelő kép formátumot a  menüben. 

Nem lehet részt 
választani 

1. A lemezen lehetnek olyan részek, amelyek kiválasztása nem 
engedélyezett.  

Nem működik a 
távirányító 

       1.  A távirányítót nem a lejátszó vevőfejére irányítja; 
2.  Ellenőrizze, hogy az elem megfelelően van-e behelyezve, 
3.  Ellenőrizze, hogy nem merült-e le az elem.  

Műszaki specifikációk 
Terméknév Középső karfára szerelhető DVD lejátszó 
Lemeztípus (jelforrás) MP4, MP3, DVD, SVCD, VCD, DVCD, CD, WMA, JPEG 

A CD-R/CD-RW formátumú lemezeket a fenti kódformátumokban kell lejátszani.  
Kijelző színes LCD (16:9) – 7” és 8.5” 
Kimeneti port Audio: sztereó 

Videó: komplex videójel kimenet (AV) 
USB port (opcionális) 
MS/MMC/SD kártyaport (opcionális) 

Videórendszer PAL/NTSC/Auto 
Videójellemzők Videójellemzők: 1.0Vp-p (75ohm) 
Hangjellemzők Frekvencia: 20-20KHZ (1dB) 

SNR: >90dB 
Teljes harmonikus torzítás: <0.01% 

Feszültség DC: 12V/1A 
Áramfogyasztás Kb. 12W 
Működési hőmérséklet –40ºC  és +60Cº között 
Páratartalom 15-75% (ne érje közvetlen nedvesség) 
Nettó súly Kb. 1 kg 
Méret 182 mm (hosszúság) x 180 mm (szélesség) x 35 mm (mélység) 
 

A gyártó a típusmódosítás jogát, előzetes értesítés nélkül, fenntartja! 
 

Forgalmazza:AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT 
Beszerelő műhely: Anti-Steal II. kft 

 
2040 Budaörs Forrás u. 10 

Tel: 06-23-440309 
Fax: 06-23-428060 

Email: info@autodvd.hu 
Honlap: www.autodvd.hu 
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