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TERMÉK

ÁRLISTA
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termékleírás

Bruttó
Fogy.ár

TETŐTV
TV-tuner, kártyatávirányító, OSD menü, 2 AV ki- és
bemenet,beépített utastérvilágítás,-hangszóró és -infra
jeladó,képfordítás,15 fokban oldalra fordítható kijelző, 5
féle képmelegség állítás,16/9 képarány, fekete

39.990.-

kártyatávirányító, OSD menü, 2 video- és audiobemenet,
beépített utastérvilágítás, infra jeladó, 16/9 képarány,
fekete színben

59.990.-

kártyatávirányító, OSD menü, 2 video- és audiobemenet,
TU-1548 15,4"/38,5cm
beépített utastérvilágítás, infra jeladó, 16/9 képarány,
tetőmonitor
fekete színben

89.990.-

TU-911 9,2"/23cm
tetőmonitor/TV
TU-1388 13"/32,5cm
tetőmonitor

TU-1768 17"/42,5cm
tetőmonitor

kártyatávirányító, OSD menü, 2 video- és 2 audiobemenet,
99.990.beépített utastérvilágítás és -infra jeladó, 16/9 képarány,
fekete színben

TU-2008 19" /47,5cm
tetőmonitor

kártyatávirányító, OSD menü, 2 video- és audiobemenet,
beépített utastérvilágítás és -infra jeladó, 16/9 képarány,
fekete színben

129.990.-

TERMÉK

termékleírás

Bruttó
Fogy.ár

TETŐDVD/TV
TFT LCD monitor, beépítettTV tuner, VGA bemenet, USB,
DVD-1043 10,4"/26cm SD kártya olvasó, 90 fokban elfordítható, 180 fokban
tetőDVD/TV/monitor lehajlítható, teljes funkiós távirányító, elöltöltős mechanika,
4/3 képarány, fekete, szürke és bézs

129.990.-

TFT LCD monitor, -infrajeladó, többsávos rádiós FM
DVD-1598 15"/37,5cm
modulátor, távirányító, AV és video be- és
tetőDVD/monitor
kimenet,oldaltöltős,4/3 képarány, fekete színben

149.990.-

MONITOR / TV
TFT LCD kijelző, tolatókamerákhoz ajánlott, 4/3
M-3501 3,5"/8,7cm álló
képarány, Képfelbontás: 480X234, 2 Video bemenet,
monitor
Képnorma: PAL/NTSC, fekete színben

RV-701 7"/17,5cm
álló monitor

TFT LCD monitor, ideális DVD lejátszóhoz és
tolatókamerához, tolatásra automatikus bekapcsolás

16.990.-

24.990.-

TERMÉK

termékleírás

Bruttó
Fogy.ár

TÜKÖRMONITOR
6"Gyári tükörre pattintható, automatikus bekapcsolás
Carreverse-6 6"/15cm
tolatáskor, képfordítás a tolatókamerához, 2 video bemenet, 28.990.monitor tükörben
távirányító,fekete és bézs színben
Carreverse-43
4,3"Gyári tükörre pattintható,vékony kivitel, automatikus
29.990.4,3"/10,7cm monitor bekapcsolás tolatáskor,2 video bemenet,érintőképernyő
fekete színben
tükörben
4,3" visszapillantó tükörbe épített GPS monitor software
RV-430G 4,3"/10,7cm
nélkül, automatikus bekapcsolás tolatáskor, érintőképernyő, 39.990.GPS monitor tükörben
fekete színben

MONITOR/DVD
FEJTÁMLÁVAL
TM-706PL 7"/17,5cm
fejtámlába épített
USB/SD monitor

fekete, szürke, bézs bőr dönthető fejtámlában, állítható
tüskék, video ki-és bemenet,beépített infra jeladó,USB, SD 39.990.olvasó (Mpeg2-t is), távirányító
fekete, szürke, bézs bőr dönthető fejtámlában,állítható
DVD-768PL 7"/17,5cm
tüskék,távirányító,16/9, -infrasugárzó, FMmodulátor, AV ki59.990.fejtámlába épített DVD
bemenet,USB,SDolvasó,elöltöltős,game-pad, játék funkció
lejátszó
1 DB.
+ játék CD, lejátszható: minden formátum
2 db fejtámlába épített DVD lejátszófekete,szürke, bézs
DVD-768PL dupla 2db bőr dönthető fejtámlában, állítható tüskék,16/9, hangszóró, DVD lejátszó párban infrasugárzó, FMmodulátor, AV ki-bemenet, USB,távirányító, SD
kártya olvasó,elöltöltős, játék funkció + játék CD, 2db game-pad

99.990.-

TERMÉK

termékleírás

Bruttó
Fogy.ár

KÖNYÖKLŐ
DVD/MONITOR
TFT LCD Panel,180 fokban lehajtható,350 fokban
DVD-7808 7"/17,5cm
forgatható, beépített DVD lejátszó, infra jeladó,USB és
69.990.könyöklőre rögzít-hető
SDkártya olvasó,FM modulátor,AV ki-bemenet, hangszóró,
DVD/monitor
távirányító, fekete, szürke, bézs színben
TFT LCD Panel,180 fokban lehajtható,350 fokban
DVD-8808 8,5"/21,5cm
forgatható, beépített DVD lejátszó, infra jeladó,USB és
99.990.könyöklőre rögzít-hető
SDkártya olvasó, FM modulátor,AV ki-bemenet, hangszóró,
DVD/monitor
távirányító, fekete, szürke, bézs színben

TV TUNER
DVB-2011HD
digitális TV tuner

AKCIÓ!

dual tuner,2db TV vevő, 2db erősítős digitális TV
antenna, AV in-out, MPEG-4 kódolás, HDMI és USB
csatlakozó, távirányító,infra vevő, kíváló képminőség
teletex,automata állomáskeresés,-tárolás, NTSC/PAL

49.990.-

TERMÉK

termékleírás

Bruttó
Fogy.ár

AUTÓRÁDIÓ
HT-886
USB/SD mp3 lejátszó

1 DIN méret,mechanika nélküli,levehető előlap,
távirányító, USB,SD olvasó,MP3/WMA lejátszás, MP3 ID3
tag kijelzés, AUX bemenet az előlapon, FM rádió (RDS
nélkül),18 csatornás memória, 4x25W hangszóró kimenet,
equalizer, 2 RCA kimenet, nagy LCD kijelző, narancssárga
világítás, digitális óra, ISO csatlakozó

9.990.-

1/2 DIN méret,vékony mechanika, RCA AV kimenet,OSD
Menü, teljes funkicós távirányító, rázkódásvédelem, utolsó
kép memória, dvd/vcd/divX/cd/cd-r/cd-w/mp3kompatibilis
dolby digital

49.990.-

DVD LEJÁTSZÓ
VST VDV-3000
DVD lejátszó
DVD-102
DVD lejátszó

22.990.-

DVD-8209
DVD lejátszó

22.990.-

DVD-8210
DVD lejátszó

DVD-6150
DVD lejátszó

1 DIN méret,levehető előlap (+ tok), távirányító, Hitachi
DSP digital supertuner (RDS nélkül), ESP rázkódás
védelem,USB,SD olvasó, AUX bemenet az előlapon
hátlapon:1RCA Video kimenet, 2 RCA Audio ki- és bemenet
(AUX), Lejátszható:DVD/DVD-/+R/RW, CD/R-RW, MP3, 22.990.DivX, MP4, WMA, AAC, MPEG2, WMV

22.990.-

TERMÉK

termékleírás

Bruttó
Fogy.ár

TOLATÓKAMERA
1/3" C-MOS tolatókamera,420 TV Lines, NTSC, 7 infra
LED, sötétedés érzékelő, látószög:90 fok, kábelhossz: 5m
RCA, fekete
1/3" C-MOS tolatókamera,380 TV Lines, NTSC, 9 infra
Back Eye-9-IR CMOS
LED, sötétedés érzékelő, látószög:90 fok, kábelhossz:5m
Fúrt kamera
RCA, fekete
1/4"CM-Digital Miniatűr nagylátószögű (160 fok)
Back-16 CMD Fúrt mini
tolatókamera, NTSC, 29mm X 16 mm , lökhárítóba fúrva,
kamera
bepattintós, távolságraszter beosztás, fekete
1/4"CM-Digital tolatókamera,420 TV Lines, raszteres
Back Eye-17 CMD
távolságjelzés, NTSC, víz- és ütésálló, látószög:170 fok,
kamera
fekete
Back Eye-7-IR CMOS
Panel kamera

Back Eye
Rendszámkeretes
kamera

rendszámtábla tartóba épített, 1/4" CM-Digital
tolatókamera, 420 TV Lines, NTSC, vízálló,
raszterbeosztás, látószög:170 fok, fekete

12.390.-

12.390.-

16.900.-

17.900.-

20.900.-

TV ANTENNA
CX-A330 TV antenna

TV-809 TV antenna

erősítővel, 2 dipóllal és 2 jack antenna dugóval, szélvédőre
8.990.belülről ragasztható, 5m kábellel
két pálcás, teleszkópos, kihúzható, beépített jelerősítő,
koax csatlakozó, szélvédőre belülről ragasztható, 4,8m
kábellel

7.990.-

TERMÉK
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Bruttó
Fogy.ár

KIEGÉSZÍTŐK
IR-8390 fejhallgató

2 csatornás (A-B) 2 infravevő, hangerő és balance
szabályzás, 6m hatótávolság, összes termékünkkel
kompatibilis, 2 ceruzaelemmel működik

9.990.-

IR-637T2
infra sugárzó

2 csatornás (A-B) 2 infra jeladó, vezeték nélküli
fejhallgatóhoz

9.900.-

A-501
monitor tartó konzol

monitortartó lepketalp, műszerfalra rögzíthető, könnyű
szerelés, masszív rögzítés, fekete színben, műanyag

4.490.-

A-601
monitor tartó konzol

gyári fejtámla tüskéire szerelhető,könnyű szerelés,
masszív rögzítés, fekete színben, műanyag

4.990.-

ZH-802
monitor tartó konzol

gyári fejtámla tüskéire szerelhető,könnyű szerelés,
masszív rögzítés, fekete színben, műanyag

5.990.-

ZH-868
monitor tartó konzol

gyári fejtámla tüskéire szerelhető,könnyű szerelés,
masszív rögzítés, fekete színben, műanyag

4.990.-

videojel-erősítő

1 video bemenet, 4 video kimenet, állítható jelszint

11.900.-

40 csatornás rádiós FM modulátor

15.990.-

FM-40T
FM-modulátor

TERMÉK
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Fogy.ár
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BUSZOKBA AJÁNLOTT KÉSZÜLÉKEK
12V és 24V bemenet, 24/12V (10A) Konverter kimenet,
előlapi AUX bemenet,2 műsorforrás bemenet,
HZ-009
háttérfény,beépített wireless vevő,előlapi vezetékes
54.990.busz mikrofon erősítő mikrofon bemenet, visszhangeffekt, 4X50W hangszóró
kimenet, 2 RCA hang és 1 RCA kép kimenet, előlapi USB-s
telefontöltő csatlakozás
automatikus kapcsolódás, 2 db ceruza elemmel működik
vezeték nélküli
(nem tartozék),50m hatótávolság,
(wireless) mikrofon HZ- automatikus hangzár, automatikus visszakapcsolás ( ha
abbamarad a beszédhang, 2 mp múlva visszakapcsolja az
009-hez
eredeti jelforrást az erősítőn, kiváló hangminőség.

14.990.-

automatikus kapcsolódás, 2 db ceruza elemmel működik
Yamaha
(nem tartozék),50-100 m hatótávolság,
vezetékes mikrofon HZ- automatikus hangzár, automatikus visszakapcsolás ( ha
abbamarad a beszédhang, 2 mp múlva visszakapcsolja az
009-hez
eredeti jelforrást az erősítőn, kiváló hangminőség.

9.900.-

ÁTALAKÍTÓK
Jack - RCA
Koax- Jack
Jack - Koax

Jack - RCA átalakító kábel, 3,5 Jack és 3 db RCA
kép és 2 hang), hossz:1 méter
Koax - Jack antenna átalakító, Koax aljzat és 3,5 Jack
dugó
Jack - Koax antenna átalakító, 3,5 jack aljzatról
szabványos koax dugóra

(1

1.900.990.990.-

Ajánlatunk visszavonásig érvényes. Az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A fogyasztói árak a 27% ÁFÁ-t tartalmazzák!

