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Para enfrentar horas de estrada,
distrair as crianças ou tornar o
dia a dia no trânsito menos es-
tressante, muitos motoristas
têm incrementado seus carros
com toca-DVDs. Entre os fato-
resparaessa“popularização”es-
tãoospreços,quepartemdeme-
nos de R$ 400.

Nessa faixa há opções de mar-
cas como H-Buster, Pósitron e
Pioneer.Suautilização,queche-
gou a ser proibida no País, foi re-
gulamentadapeloConselhoNa-
cional de Trânsito em meados
de 2007 (leia texto ao lado).

Os mais baratos têm telas de
3”e 3,5”, embutidas na frente do
aparelho. São mais procurados
por consumidores que estão
comprando o primeiro tocador
deDVDparaocarro,jáqueadife-
rença de valores em relação aos
equipamentos que apenas re-

produzemCD e MP3 é pequena.
Em painéis do tipo “double

din”(quecomportamaparelhos
cujafrentetemodobrodaaltura
dos convencionais), há espaço
para monitores de 5,7” a 6,2” e
recursos como Bluetooth e en-
tradas para GPS e TV digital.

Modelos mais modernos, co-
mo o AVH-8480BT, da Pioneer,
podem ser conectados ao iPho-
ne. É possível utilizar os coman-
dosna tela dotocador para acio-
nar as funções do celular.

Nos carros com espaço pa-
drão no painel dá para instalar
modelos com tela retrátil. Nesse
caso o monitor, de 7”, se recolhe
para dentro do aparelho após o
uso. A tela maior e os sistemas
mais sofisticados acabam enca-
recendo a conta: o preço gira em
torno dos R$ 1.700.

Vários aparelhos têm saídas
para monitores adicionais. São
úteis para entreter quem viaja
nobancotraseiro, especialmen-

te crianças. A fiação elétrica
acompanha o chicote original
do carro e segue pela coluna es-
querda ou pelo console central
atéosbancoseastelassãoembu-
tidas nos encostos de cabeça
dianteiros. Há opções idênticas
às originais do veículo, mas com
monitores acoplados.

Um recurso chamado de Dual
Zone, presente em modelos so-
fisticados, permite reproduzir
dois conteúdos distintos, de for-
maindependente.Assim,moto-
rista e passageiro da frente po-
dem ouvir música, enquanto os
passageiros de trás assistem a
um filme, com fones de ouvido.

Longevidade
A durabilidade do DVD veicular
depende de alguns cuidados.
Consultor da Pósitron, Ademir
Cravoalertaquepoeiraeumida-
de são inimigos do aparelho, as-
simcomomídiasdemáqualida-
de ou danificadas. “Elas forçam
o canhão de leitura do DVD.”

Atéacalibração dospneuspo-
de interferir no funcionamento
do dispositivo. “Se for bem cui-
dado, o produto pode ter vida
útil de mais de cinco anos.”

Desde 2007, o uso de tocadores de DVD
no painel frontal do veículo deixou de ser
proibido. Mas o monitor não pode funcio-
narotempotodo.AResolução242doCon-
tran determina que as imagens deixem de
serprojetadasquandooveículoestiverem
movimento.Oobjetivoéevitarqueomoto-
rista se distraia enquanto dirige.

A solução adotada pelas fabricantes é
um dispositivo ligado ao sistema elétrico
do freio de estacionamento. Quando a ala-
vanca é liberada, o equipamento continua
reproduzindo o som do disco, mas a ima-
gemsomedatela– inclusiveadaTVdigital.

O monitor também pode exibir informa-
çõesdonavegadorGPSeimagensdecâme-
ras de auxílio a manobras.

Guiar com a tela ligada é infração grave.
Se for flagrado o motorista fica sujeito a
multa de R$ 127,69, cinco pontos na CNH e
retenção do carro até sua regularização.

Háopçõesdetoca-DVDsparaveículos
oferecidaspormenosdeR$400

Modelos‘doubledin’,comooAVH-8480BT,
daPioneer,estãoentreosmaissofisticados
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