
XV-101MP 

=Kvalitní povrchová úprava stříbřité barvy
=Sklopný barevný monitor 10,2" (26 cm)
=Nízká hmotnost, malé rozměry
=Infračervené dálkové ovládání
=Podporované formáty: MP3, CD, CD-R, CD-RW, DVD-
Video, VCD, SVCD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, Picture CD 
(Kodak), JPEG
=Automatické otočení obrazu při zasunutí do základnové 
stanice
=Konektory pro připojení přídavného A/V zařízení (TV, herní 
konzole, kamera…)
=Akumulátor s automatickým dobíjením v základnové stanici 
(při zapnutém zapalování

Obj kód: 2.20.004                Cena s DPH: 36.686,-*

Obj kód: 2.20.005                Cena s DPH: 6.214,-*

Nový zábavní systém Visteon se skládá z 
přenosného přehrávače XV-101MP a základ- 
nové stanice XV-101DS pro montáž na strop 
vozidla. 
Přehrávač ve tvaru laptopu lze snadno vyjmout ze 
základny a umožní tak užít si sledování vašich 
oblíbených filmů, či poslech vaší oblíbené hudby 
na libovolném místě.

Mobilní zábava
Kdekoli, kdykoli, všude

= Nízký profil působí ve voze elegantně.
= Snadné upevnění a instalace ve většině automobilů.
= Snadné vložení přehrávače do základny. 
= Trojitý zámek drží přehrávač pevně e bezpečně.
= Vysílač pro IR sluchátka.
= Kvalitní povrchová úprava.
= Robustní konstrukce zajišťuje vysokou spolehlivost.
= Testováno s ohledem na bezpečnost a spolehlivost.

=Přístroj nabízí  cestujícím na zadních sedadlech pohodlné 
sledování  velké obrazovky a nerušený poslech  zvuku 
pomocí bezdrátových sluchátek.
=Systém umožňuje instalaci základnových stanic ve více 
automobilech, a tak rozšiřuje možnosti použití přehrávače.
=Přehrávač je bezpečně upevněn v základnové stanici a 
poskytuje tak výrazně vyšší stupeň bezpečnosti, než ostatní 
přenosné přehrávače.
=Vyjmutí ze základnové stanice je velmi snadné a zabrání 
odcizení vašeho přehrávače z vozidla.
=Po skončení cesty můžete pokračovat ve sledování svého 
oblíbeného filmu v parku, na člunu, v hotelu, všude.

XV-101MP DVD přehrávač XV-101DS základnová stanice 



XV  101MP přenosný přehrávač
Podporované formáty: MP3, CD, CD-R, CD-RW, DVD-Video, 
VCD, SVCD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, Picture CD (Kodak), JPEG
Napájení: 12V, 3A
Spotřeba: 2,5A, 30W
Úhlopříčka obrazovky: 26 cm/ 10,2"
Rozlišení: 384.000 bodů
Audio výstup: Dolby Digital 5.1, DTS
Hmotnost: 1,5 kg
Rozměry: 268  x 204,1x 31.5mm
Rozsah pracovních teplot: -10°C  60°C
Povolená vlhkost: 90%/ 60°C, nebo 35%/ 75°C
Video systém: NTSC/ PAL/ MULTI
Výst. úroveň videosignálu: 1.0 Vš-š

S-video výstup
Výst. úroveň jasové složky: 1.0 Vš-š
Výst. úroveň berevné sl.: 0.286Vš-š

Audio
Výstupní úroveň: 2 Vrms (1kHz)
Počet kanálů: 2
Frekvenční rozsah: 4Hz  44kHz
Odstup signál/šum: >85dB
Rozsah dynamiky: >85dB
Harmonické zkreslení: 0,08%

   XV-101DS základnová stanice
Rozměry: 280 x 330 x 41,5 mm
Se sklopenou obrazovkou: 380 x 330 x 211 mm
Vysílač pro IR sluchátka: ano

Taška  
obj.kód: 2.20.006          Cena s DPH: 1.110,-* 
- taška pro snadné a bezpečné přenášení monitoru

Baterie
obj.kód: 2.20.007          Cena s DPH: 2.036,-* 
- náhradní dobíjecí baterie

Napájecí zdroj
obj.kód: 2.20.008          Cena s DPH: 960,-* 
- napájecí zdroj - síťový adaptér (220V) 

Sluchátka IR-1011
obj.kód: 2.20.020          Cena s DPH: 1.900,-* 
- bezdrátová IR sluchátka  

* - doporučená prodejní cena
     s DPH 19%
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