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Especificações�Técnicas

Certificações Internacionais:

Tela / Tamanho

Resolução Nativa

Brilho

Contraste

Tempo de Resposta

Ângulo de visão

Resolução Horizontal

Vida estimada painel LCD

Sinais de entrada

Sinais de saída (Loop out)

Áudio

Alimentação energia

Consumo de energia

Montagem

Temperatura operacional

Resistência a vibração

Umidade operacional

Proteção solar

Dimensões físicas

Peso líquido

Peso Bruto

Certificações segurança

Opções suporte montagem

Garantia oficial Brasil

7” widescreen  

480 x 234 

350 cd/m2

800:1 típico

12ms

140º (H) x 130º (V)

580tvl

50.000 horas 

2 x CVBS (RCA) 

N/D 

Sim

DC 12V a 32V

< 5WDiagram for qd 

Suporte incluso

-20Cº ~ 70º Celsius

Sim 3 eixos 3G

5% ~ 90%

Opcional - sun shadow

176 x 127 x 62mm (LAP)

360g

1,1kg

FCC, CE, ROHs

Suportes U type

1 ano 

Fabricado para uso profissional em frotas

Tela de 7” widescreen de alta resolução

Imagens de Alta Qualidade de vídeo

Resistência e confiabilidade operacional

2 entradas de sinais AV (RCA)

Ideal para uso com câmeras de ré veiculares 

MONITOR VEICULAR

* especificações opcionais

A Technovision traz ao mercado o monitor veícular compacto e 
robusto para ser utilizado em frotas de veículos, caminhões e 
maquinários pesados.  

Projetado e fabricado por especialistas em displays para o uso 
profissional, os modelos Technovision reúnem a máxima 
tecnologia e funcionalidades específicas para cada necessidade.

Equipados com gabinete de alta resistência e durabilidade, 
oferecem extrema robustez e confiabilidade operacional no uso 
ininterrupto 24 horas por dia, sempre com excelente qualidade de 
imagem e ótima relação custo x benefício.  

O equipamento pode ser utilizado ligado direto a fonte de energia 
DC de qualquer veículo.    

Perfeito em cada detalhe e específico para cada função, pois é 
este o conceito dos monitores  profissionais Technovision.
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