Instalační sady pro montáž multimediálních jednotek nebo
autorádií Clarion do vozů Alfa Romeo a Fiat

Alfa Romeo
159

Fiat 500

Sady umožňují:




Instalaci přístroje Clarion místo originálního autorádia do vozu
Alfa Romeo nebo Fiat
Využití originálního ovládání na volantu případně veškerého
nastavení funkcí vozu, realizovaných prostřednictvím originálního
displeje

Multimediální jednotky s navigací rozměru 2DIN
Model

NX702E

NX504E

NX404E

Základní parametry







Sklápěcí LCD monitor s úhlopříčkou 18cm
Variabilní podsvícení tlačítek – 728 barev
Dotykové ovládání
4x50W (MOS-FET)
Parametrický ekvalizér pro úpravu zvuku + audio
procesor
 Zvýraznění basů Magna Bass EX
 Kompletní menu v češtině








DVD/CD přehrávač

 Přehrávané typy disků: DVD, DVD-R/RW, CD, CDR/RW, SACD/HDCD

 Přehrávané typy disků: DVD, DVD-R/RW, CD, CDR/RW

 Přehrávané typy disků: DVD, DVD-R/RW, CD, CDR/RW, SACD/HDCD

USB vstup

 Přehrávání audio i video souborů
 Přímé ovládání iPod/iPhone

 Přehrávání audio souborů
 Přímé ovládání iPod/iPhone

 Přehrávání audio i video souborů
 Přímé ovládání iPod/iPhone

 Přehrávání audio i video souborů
 Přímé ovládání iPod/iPhone

SD slot

 Přehrávání audio souborů

 Přehrávání audio souborů

Tuner

 RDS EON
 24 předvoleb (18FM/6MW)

 RDS EON
 24 předvoleb (18FM/6MW)

 RDS EON
 24 předvoleb (18FM/6MW)

 RDS EON
 24 předvoleb (18FM/6MW)

DAB Tuner

 Možnost připojení modulu DAB302E






 Možnost připojení modulu DAB404E

DVB-T Tuner

 MPEG2/MPEG4
 Anténa součástí balení

Bluetooth

 Použití jako handsfree (HFP, HSP, PBAP a OPP)
 Možnost přehrávání hudby (A2DP a AVRCP)
 Podpora telefonního seznamu, historie volání, ID
volaného

 Použití jako handsfree (HFP, HSP, PBAP a OPP)
 Možnost přehrávání hudby (A2DP a AVRCP)
 Podpora telefonního seznamu, historie volání, ID
volaného






Verze 3.0
Použití jako handsfree (HFP, HSP, PBAP a OPP)
Možnost přehrávání hudby (A2DP a AVRCP)
Podpora telefonního seznamu, historie volání, ID
volaného (1000 kontaktů, 3 telefony)
 Mikrofon integrovaný v čelním panelu (možnost
externího mikrofonu)

 Použití jako handsfree (HFP, HSP, PBAP a OPP)
 Možnost přehrávání hudby (A2DP a AVRCP)
 Podpora telefonního seznamu, historie volání, ID
volaného

Navigace

 Navigační software IGO Primo 2.0 (mikro SD karta)
 Podrobné mapové podklady pro 44 zemí Evropy
 RDS-TMC tuner (dynamická navigace podle
dopravní situace)
 Záruka nejnovější mapy (do 30ti dnů možnost
stažení mapy zdarma)

 Navigační software IGO Primo 2.4 (mikro SD karta)
 Podrobné mapové podklady pro 47 zemí Evropy
 RDS-TMC tuner (dynamická navigace podle
dopravní situace)
 Záruka nejnovější mapy (do 30ti dnů možnost
stažení mapy zdarma)

 Navigační software IGO Primo 2.4 (mikro SD karta)
 Podrobné mapové podklady pro 47 zemí Evropy
 RDS-TMC tuner (dynamická navigace podle
dopravní situace)
 Záruka nejnovější mapy (do 30ti dnů možnost
stažení nejaktuálnější mapy)

 Navigační software IGO Primo 2.0 (mikro SD karta)
 Podrobné mapové podklady pro 44 zemí Evropy
 RDS-TMC tuner (dynamická navigace podle
dopravní situace)
 Záruka nejnovější mapy (do 30ti dnů možnost
stažení mapy zdarma)

Podporované formáty: DAB/DAB+/DMB-A
Zobrazení názvů a textů DAB vysílání
Servisní propojení: DAB-DAB-FM
24 předvoleb (3x6)

(propojení s chytrým telefonem)

 2 externí A/V vstupy s regulací hlasitosti (1x přední
+ 1x zadní)
 6-kanálový RCA výstup (přední + zadní +
subwoofer)
 2-kanálový výstup pro zónu 2 (monitor pro zadní
sedadla)
 Vstup pro couvací kameru
 Vstup pro OEM ovládání z volantu.
 IR Dálkový ovladač

 HDMI vstup (pro Smart Access)
 2 externí A/V vstupy s regulací hlasitosti (1x přední
+ 1x zadní)
 6-kanálový RCA výstup (přední + zadní +
subwoofer)
 2-kanálový výstup pro zadní monitor
 Vstup pro couvací kameru
 Vstup pro OEM ovládání z volantu








LCD monitor s úhlopříčkou 16cm
Dotykové ovládání
4x43W (MOS-FET)
Nastavení korekcí
Zvýraznění basů Magna Bass EX
Kompletní menu v češtině




 Rozšířená propojitelnost se smartphone
 Kompatibilní s iOS/Android
 Kabel pro propojení s Android telefony CCA770/771
jako volitelné příslušenství

Smart Access

Ostatní

LCD monitor s úhlopříčkou 16cm
Variabilní podsvícení tlačítek – 728 barev
Multidotykové ovládání
4x50W (MOS-FET)
6ti pásmový grafický ekvalizér
Kompletní menu v češtině

 LCD monitor s úhlopříčkou 16cm a rozlišením
WVGA (800x480)
 Nastavení jasu a kontrastu displeje
 Variabilní podsvícení tlačítek – 728 barev
 Dotykové ovládání (multidotykové)
 4x45W (MOS-FET)
 Parametrický ekvalizér pro úpravu zvuku
 Zvýraznění basů Magna Bass EX
 Kompletní menu v češtině

NX302E

 HDMI vstup
 2 USB vstupy na kabelu
 2 externí A/V vstupy s regulací hlasitosti 6-kanálový
RCA výstup (přední + zadní + subwoofer)
 2-kanálový výstup pro zónu 2 (monitor pro zadní
sedadla)
 Vstup pro couvací kameru
 Vstup pro OEM ovládání z volantu.

 USB vstup na kabelu
 2 externí A/V vstupy s regulací hlasitosti (1x přední
+ 1x zadní)
 2-kanálový RCA výstup (L + R/subwoofer)
 Vstup pro couvací kameru
 Vstup pro OEM ovládání z volantu.

