


Monitorių trumpas aprašymas 

 Jei kelionė automobiliu trunka ilgiau, praverčia turėti pramogų šaltinį, kuris leistų 
žiūrėti video medžiagą, nuotraukas ar žaisti žaidimus. Kaip tik tokias funkcijas turi 
monitoriai, montuojami automobilio salone.  
 
  
 
  

Susipažinkime plačiau.... 



Funkcionalumas 
 

• Dauguma monitorių turi SD ir USB jungtis. 
Failai nuskaitomi iš SD kortelių ir USB 
atmintinių. 
 

• Papildomai, jei yra AV jungtis, galima 
peržiūrėti video medžiagą iš vaizdo 
kameros, prijungti žaidimų konsolę ar pan.  
 

• Kai kurie modeliai turi integruotą DVD 
grotuvą.  
 

• Monitorių galima laidu prijungti prie 
automobilio multimedijos. 

 
  
 
 



Lubiniai monitoriai 
 

• Šio tipo monitoriai tvirtinasi automobilio lubose. Kai nenaudojamas, ekraną galima 
užlenkti.  
 

• Valdymas dažniausiai vyksta ant monitoriaus esančiais mygtukais arba nuotolinio 
valdymo pulteliu. Kartais – liečiamu ekranu.  
 

• Galima žiūrėti įrašytus filmus, nuotraukas, klausytis muzikos, žaisti žaidimus. 
 
 

 
 



Lubiniai monitoriai be DVD grotuvo 
 

AV1507FL AV1754FL AV1954FL 



Lubiniai monitoriai be DVD grotuvo 
 

AV1507FL 
 

Ekrano dydis: 15.6 colio 
Ekrano tipas: LED 
Lizdai: SD, USB, HDMI 
Siųstuvai: IR spindulių, FM bangų 
Galimos spalvos: pilka, juoda 
 



Lubiniai monitoriai be DVD grotuvo 
 

AV1754FL 

Ekrano dydis: 17 colių 
Ekrano tipas: LED 
Lizdai: SD, USB, AV IN 
Siųstuvai: IR spindulių, FM bangų 
Galimos spalvos: pilka, juoda 
 

 
 



Lubiniai monitoriai be DVD grotuvo 
 

AV1954FL 

Ekrano dydis: 19 colių 
Ekrano tipas: LED 
Lizdai: SD, USB, AV IN 
Siųstuvai: IR spindulių, FM bangų 
Galimos spalvos: pilka, juoda 
 
 
 
 
 



Lubiniai monitoriai su DVD grotuvu 
 

DV1207FL DV1545FL DV1107FL 
 



Lubiniai monitoriai su DVD grotuvu 
 

DV1107FL 
 

Ekrano dydis: 10.2 colio 
Ekrano tipas: LED 
Lizdai: SD, USB, AV IN 
Siųstuvai: IR spindulių, FM bangų 
DVD grotuvas: yra 
Galimos spalvos: juoda 
 



Lubiniai monitoriai su DVD grotuvu 
 

DV1207FL 

Ekrano dydis: 12.1 colio 
Ekrano tipas: LCD 
Lizdai: SD, USB, AV IN 
Siųstuvai: IR spindulių, FM bangų 
DVD grotuvas: yra 
Galimos spalvos: pilka, juoda 
 
 



Lubiniai monitoriai su DVD grotuvu 
 

DV1545FL 

Ekrano dydis: 15.6 colio 
Ekrano tipas: LCD 
Lizdai: SD, USB, AV IN 
Siųstuvai: IR spindulių, FM bangų 
DVD grotuvas: yra 
Galimos spalvos: pilka, juoda 
 
 



Galvos atlošo monitoriai 
 

• Montuojami automobilio sėdynių atlošuose arba ant jų.  
 

• Kiekvienas keleivis gali turėti po atskirą monitorių.  
 

• Galima žiūrėti filmus, klausytis muzikos ir žaisti žaidimus. 



Galvos atlošo monitoriai 
 

 7" monitorius galvos atloše 

7" TFT LED monitorius galvos 
atloše su DVD grotuvu DV9823TP-PAKG 

 



Galvos atlošo monitoriai 
 

 7" monitorius galvos atloše 

Ekrano dydis: 7 colių 
Ekrano tipas: LCD 
Lizdai: SD, USB, AV IN 
Siųstuvai: IR spindulių 
DVD grotuvas: nėra 
Užtraukiama danga monitoriui paslėpti: nėra 
Galimos spalvos: pilka, juoda 
 
 



Galvos atlošo monitoriai 
 

7" TFT LED monitorius galvos atloše su 
DVD grotuvu 

Ekrano dydis: 7 colių 
Ekrano tipas: LED 
Lizdai: SD, USB, AV IN 
Siųstuvai: IR spindulių, FM bangų 
DVD grotuvas: yra 
Užtraukiama danga monitoriui paslėpti: yra 
Galimos spalvos: pilka, juoda 
 
 
 



Galvos atlošo monitoriai 
 

DV9823TP-PAKG 

Ekrano dydis: 9 colių 
Ekrano tipas: LED, liečiamas 
Lizdai: SD, USB, AV IN 
Siųstuvai: IR spindulių, FM 
bangų 
DVD grotuvas: yra 
Užtraukiama danga monitoriui 
paslėpti: yra 
Galimos spalvos: pilka, juoda 
 

 
 



Montuojami ant atlošo 
 

DV9923 

Ekrano dydis: 9 colių 
Ekrano tipas: LCD 
Lizdai: SD, USB, AV IN 
Siųstuvai: IR spindulių, FM bangų 
DVD grotuvas: yra 
Galimos spalvos: juoda 

 
 



Aksesuaras - bevielės IR spindulių ausinės 

 
 

•Šios ausinės tinka tiek lubiniams, tiek galvos atlošo monitoriams.  
 
•Garsas perduodamas be kabelių pagalbos. 
 
•Tokiu principu galima žiūrėti filmus ar žaisti žaidimus ir netrukdant kitiems keleiviams. 
 



Monitorius galinio vaizdo veidrodėlyje 
 
 
 

•Galinio vaizdo veidrodėliai su integruotu monitoriumi – funkcionalus sprendimas. Jie gali būti 
dviejų rūšių – su vaizdą priekyje fiksuojančia kamera – vaizdo registratoriumi (DVR), arba be jo.  
 
•Taip pat, nepriklausomai, ar yra DVR, ar ne, papildomai galima prijungti kitą vaizdo kamerą, kuri 
fiksuoja, kas vyksta automobilio gale. (Reikia įsigyti papildomai.) 
  

 



Monitorius galinio vaizdo veidrodėlyje be DVR 
 
 
 

RV4305 

Ekrano dydis: 4.3 colio 
Ekrano tipas: LCD, neblizgus 
Valdymas: liečiamais mygtukais 
AV įėjimo jungtis: yra  
Galima prijungti parkavimo 
kamerą 
 



Monitorius galinio vaizdo veidrodėlyje be 
DVR 
 
 
 

Kuo jis naudingas? 
 
 Galima prijungti vaizdo kamerą ir pritvirtinti automobilio gale. Tai padeda parkuoti automobilį, kur 
prastas matomumas. Vaizdą matysite monitoriuje. (Kamerą reikia įsigyti papildomai.) 
 

Kamera  yra labai mažo dydžio 



Monitorius galinio vaizdo veidrodėlyje su DVR 
 
 
 

DVR4304 

Ekrano dydis: 4.3 colio 
Ekrano tipas: LCD, neblizgus 
Vaizdo registratorius: yra 
Valdymas: mygtukais 
G-sensorius: yra 
AV įėjimo jungtis: yra  
Galima prijungti parkavimo kamerą 
 



Monitorius galinio vaizdo veidrodėlyje su DVR 

 
 
 

Kuo jis naudingas? 
 
Įrašo vaizdą, esantį automobilio priekyje. Taip užfiksuosite situacijas, kurios gali nutikti kelionės 
metu. 
 

DVR – vaizdą priekyje įrašanti kamera 



Kodėl verta rinktis šiuos monitorius? 
 

Tai yra puikus sprendimas, leidžiantis automobilyje padidinti pramogų skaičių ir pralinksiminti 
keleivius kelionės metu.  
 
Tačiau kai kurie monitoriai naudojami ne tik pramogoms – jie gali padėti esant prasto matomumo 
sąlygomis, pvz. parkuojant automobilį labai ankštoje teritorijoje. 
 


