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Din Clarion-återförsäljare berättar gärna mer.

• Rätt till ändringar förbehålles. • Fotografier kan avvika från utrustningens faktiska utseende. Tillverkaren och importören tar inget ansvar för ev. tryckfel. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic och dubbel-D-
symbolen är registrerade varumärken som tillhör Dolby Laboratories. • Microsoft Windows- och Windows CE-logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra 
länder. • iPod och iTunes är varumärken som tillhör Apple Computer, Inc. och har registrerats i USA och andra länder. • Bluetooth®-logotypen och varumärket ägs av Bluetooth® SIG, Inc. och användning av 
dessa varumärken av Clarion sker på licens. Alla andra varumärken och märkesnamn tillhör sina respektive ägare. • DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är varumärken som tillhör DivX, Inc., 
och de används på licens. • Tillverkas på licens från BBE Sound, Inc. • Licensierad av BBE Sound, Inc. under ett eller flera av följande USA-patent: 5510752, 5736897. BBE och BBE-symbolen är registre-
rade varumärken som tillhör BBE Sound, Inc. • Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. • Alla enheter i denna broschyr är i första hand avsedda för installation i personbilar. Användning i lastbilar, 
traktorer, terrängfordon, anläggningsmaskiner, båtar (med undantag av marin audio-enheter) eller andra specialfordon samt på motorcyklar rekommenderas inte. • Inga garantier utfästes för att alla enheter 
i denna broschyr kan spela CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW och DVD±R/RW. • Föraren måste till envar tid vara medveten om och följa gällande trafiklagstiftning när 
han/hon använder multimedia-/navigeringsutrustning i bilen. • LCD-panelerna använder toppmoderna high-techkomponenter och har en effektiv pixel-täckning på 99,99 %. Det är dock normalt och oundvik-
ligt att 0,01 % eller färre pixlar är defekta. • WMDRM 10-kompatibla modeller: Vissa produkter skyddas av immaterialrätt som tillhör Microsoft. Användning av eller distribution av dessa produkters teknologi 
utan själva produkten är förbjudet om inte licens till detta inhämtats från Microsoft. Windows Media och Windows-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation 
i USA och/eller andra länder. • Se Clarions webbplats angående vilka iPod-modeller som kan anslutas. • Google och YouTube är varumärken som tillhör Google, Inc. • MySpace är ett registrerat varumärke 
som tillhör MySpace, Inc. • TWC, The Weather Channel och weather.com samt deras respektive logotyper är varumärken som tillhör The Weather Channel, Inc. • RealPlayer är ett registrerat varumärke som 
tillhör RealNetworks, Inc. • iTMC, V-Trafic och TMC-Pro är varumärken som tillhör ITIS, Mediamobile resp. Navteq. • SD-logotypen är ett varumärke som tillhör SD Card Association.

Tryckt i EU på klorfritt papper.

www.clarion.com
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ClarionMiND drivs av  
Intel® Atom™-processorn
ClarionMiND drivs av Intels minsta pro-
cessor – Intel® Atom™ – som innehåller 
47 miljoner transistorer. Trots det mini-
mala formatet stödjer denna processor 
det stora utbudet av Internet-tjänster 
plus många andra praktiska applika-
tioner. 

Google Maps Oanade anslutningsmöjligheterKomplett Internet-webbläsare

Navigering

Ett komplett navigeringssystem från Clarion, en ledande 
billjuds- och navigeringstillverkare.

Skicka kartor från Google 
Maps till din navigator
I tillägg till förinstallerade intressanta 
platser (POI) i din ClarionMiND, kan den guida dig till en 
given destination med kartinformation som skickas från 
Google Maps. När du väl har hittat din destination på Goog-
le Maps, behöver du bara klicka på Send-knappen för att 
överföra informationen till din navigator så tar den hand om 
navigeringen.

ClarionMiND är Wi-Fi-klar för uppkoppling i trådlösa 
nätverk, den har Bluetooth för handsfree kommunikation, 
och den inbyggda 3G-kommunikationsmodulen* gör att 
du ständigt kan vara uppkopplad mot Internet. 
* Endast Premium-modellen.

● Operativsystemspråk:
danska, engelska (UK), finska, franska, holländska, italienska, 
spanska, svenska, tyska, ungerska

ClarionMiND-egenskaper
• 4,8-tums WVGA (800 × 480) LCD-färgskärm med 
pekskärm • Intel® Atom™-processor • 800 MHz CPU 
• 512 MB DRAM • 4 GB halvledar-flashminne • Inbyggd 
Wi-Fi (b/g) • Inbyggd Bluetooth® 2.0 + EDR • Inbyggd 
32-kanals GPS-mottagare • Uppladdningsbart batteri som 
ger ström i upp till 1,5 timmar (upp till 4,5 timmar med tillvalet 
Stort batteri) • Hörlursuttag • 2 USB-portar (standard/mini) 
• MicroSD-kortläsare • One touch-tangenter • Anslutning 
för dockningsstation • Inbyggd DVB-T-mottagare (MPEG2 
digital-TV) • Inbyggd TV-antenn • Pekpenna medföljer 
• Mått: 167,8 (B) × 96,0 (H) × 26,45 (D) • Vikt: 325 g 
(inkl. standardbatteri)

● Endast Premium-modellen (NH1EW/R/B)
• 3G-kommunikationsmodul
• 8 GB halvledar-flashminne
• Bluetooth handsfree telefonering

NR1E (Standard-modell) / NH1E (Premium-modell)

Vit (NR1EW) Svart (NR1EB)Röd (NR1ER)

● Tillgängliga färger

● Tillval
NK1E Bildocka
När ClarionMiND dockas med NK1E, kan du ta emot 
trafikinformation via FM-TMC, höra röstvägledning 
över bilens högtalare och automatiskt växla mellan 
dag-/nattläge. 

PQE-166 Stort batteri
Med tillvalet Stort batteri förlängs 
driften upp till 4,5 timmar.
*  Med LCD-bakgrunds-

belysning ställd på 
minimum ljusstyrka.

Sett från sidan

3D topografisk vy

Trafikskyltar

TMC

Bluetooth

Underhållning

3D-stadskartor

3D-sevärdheter

Omvandling av text till 
röstmeddelanden

Efter 100 meter, 
ta vänster in på rue 
Washington …

Tack vare SD/SDHC-kortlä-
saren och USB-porten kan 
du lyssna på musik och visa 
filmer och bilder

NAVIGERING: • 3D-visning av: 3D-stadskartor, 3D-sevärd-
heter, 3D topografiska vyer • 2 olika användarlägen: Enkel 
och Avancerad • TTS för röstvägledning med gatunamn 
• Gratis TMC-trafikinformation • Trafikskyltinformation 
• Körfältsinformation • Stor databas med intressanta 
platser • Trippdator • Information om fartgränser • Kan 
varna för fartkameror • Navigeringsmeny på 31 språk 
• Röstvägledning på 34 språk

ALLMÄNT: • 4,3-tums LCD-färgskärm med bredbild och pekskärmskontroll • Antireflexbehandlad yta för 
att förhindra bländande sol • Inbyggd RDS-TMC-mottagare för trafikinformation • Inbyggt Bluetooth®-
gränssnitt för handsfree-användning och Audio-streaming (A2DP) • Sirf III GPS-modul med 20-kanals 
mottagare • 400 MHz CPU • 2 GB flashminne • SD-kortläsare för kort på upp till 8 GB • Uppladdningsbart 
litium-jonbatteri
MEDFÖLJANDE TILLBEHÖR: Nätadapter, billaddare, USB-kabel, vibrationsfri monteringssats,  
TMC-antenn, pekpenna, backup-DVD, snabbguide
KOMPAKT FORMAT: 127,2 (B) × 82,2 (H) × 20 (D) mm

MAP790 / MAP690
PORTABEL NAVIGATOR

KARTTÄCKNING

MAP690 och SD-kort med kartdata. Flexibel navigering.
MAP690EEU MAP690RUS MAP690TRK

Östeuropa – innehåller MAP690 + SD690EEU Ryssland – innehåller MAP690 + SD690RUS Långtradar-kit – innehåller MAP690 + SD690TRK

•  TeleAtlas-kartor kombinerade med lokala korttjänster för detaljerad 
kartvisning

• Stor databas med intressanta platser 
• 3D-sevärdheter och bensinstationer
• 3D-stadskartor (endast Ungern)
• Gränsövergångar i Östeuropa
• Innehåller också huvudleder i Västeuropa

• Aktuell TeleAtlas-täckning för Ryssland
• 3D-sevärdheter och bensinstationer

•  Mjukvaran stödjer specifika fordon (höjd, vikt, längd, farligt gods)
•  Vägberäkningen tar hänsyn till fysiska och lagenliga restriktioner 

för långtradare
•  Långtradarspecifika intressanta platser

MAP790 med förinstallerade kartor för 44 länder. Täckning av hela Europa.
Albanien, Andorra, Belgien, Bosnia-Herzegovina, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Makedonien, 
Malta, Moldova, Monaco, Montenegro, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien och Nordirland, Sverige, Tjeckien, 
Turkiet, Tyskland, Ukraina, Ungern, Vatikanstaten, Vitryssland, Österrike

* Det kan vara olagligt att använda varningssystem för kamerafartkontroller beroende på landet du kör i. Din mobila navigeringsenhet kan anses vara ett varningssystem för fartkontroller om det innehåller information om placering av kamerafartkontroller. 
* 3D-byggnader, 3D-sevärdheter och 3D topografiska vyer samt körfältsinformation är inte tillgängliga överallt.

CMK002
Vibrationsfritt monteringsfäste 
med självfästande skiva  
MAP790, 690, 780, 680, 770, 670, 
370, 560, 360

PBK431
PND-koppling för CMK002  
För MAP790, 690

PNC432
Skyddsetui  
För MAP790, 690

PNC431
Skyddsetui  
För MAP780, 680, 770, 670

PBK430
PND-koppling för CMK002 
För MAP780, 680, 770, 670

PBK350
PND-koppling för CMK002 
För MAP560, 370, 360

PNC350
Skyddsetui  
För MAP560, 370, 360

PCC001
Billaddare  
För MAP790, 690, 780, 680, 
770, 670, 370, 560, 360

BMK001
Cykelstyrehållare 
För MAP780, 680, 770, 
670, 370, 560, 360

FM9
Extern TMC-mottagare  
För MAP560, 370, 360

● TILLVAL
GPA001
Extern GPS-antenn
För MAP790, 690, 780, 680, 
770, 670, 370, 560, 360

BKE502
Vattentät  
skyddsetui 
För MAP780, 680

UPPDATERING AV  
NAVIGERINGSKARTOR
Se Clarions webbplats för senaste 
tillgängliga kartversioner.

Kör smart. Navigera och kommunicera  
i trafiken utan stress.

MAP790/690 är den ultimata navigeringsenheten som 
också kan underhålla och kommunicera. Den har avan-
cerade egenskaper och är mycket lätt att använda.  
Navigeringen är kusligt exakt och navigatorn både 
uttalar och visar gatunamn samt presenterar trafikinfor-
mation i realtid och mycket realistisk 3-dimensionell av 
byggnader och sevärdheter. 

När fantasi blir verklighet
Storslagna idéer och funderingar kan endast anses  
betydelsefulla när de tar form och blir en del av verkligheten.  
Clarion har sedan länge specialiserat sig på att förverkliga innovativa 
och användarvänliga koncept för underhållning i bilen.  
Vi tar fram lösningar som omärkbart omvandlar körupplevelsen  
till något att alltid se fram emot.  
Clarions Human-Machine Interface – H.M.I. – sammanbländar musik 
och media i den mobila miljön och förvandlar fantasi till verklighet.

ITALDESIGN-GIUGIARO
”QUARANTA”, Clarions H.M.I. 
konceptbil skapad av den ita-

lienska designern GIUGIARO, 
ett av världens ledande företag 

inom industriell design.

Jay Kay (Jamiroquai)
”Jay Kay”, vokalist i det 

världskända jazz funkbandet 
Jamiroquai.

Din ständige följeslagare. 
Navigering överallt.

● Karttäckning: 
Albanien, Andorra, Belgien, Bosnia-Herzegovina, Bulgarien, 
Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Gibraltar, Grekland, 
Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Lux-
emburg, Makedonien, Moldova, Monaco, Montenegro, Neder-
länderna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Ryssland, San 
Marino, Serbien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, 
Schweiz, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Storbritannien, Vitryss-
land, Österrike

● Navigeringsspråk (textmeddelande):
Danska, engelska (UK), engelska (US), finska, franska, franska 
(Kanada), holländska, italienska, norska, polska, portugisiska, 
spanska, spanska (Mexiko), svenska, tjeckiska, turkiska, tyska, 
ungerska

● Röstvägledning:
Danska, engelska (UK), engelska (US), finska, franska, franska 
(Kanada), grekiska, holländska, italienska, norska, polska, portu-
gisiska, ryska, spanska, spanska (Mexiko), svenska, tjeckiska, 
turkiska, tyska, ungerska
Gäller december 2008; rätt till ändringar förbehålles.

Portal

Digital-TV

Ladda ner uppgraderingar, mjuk-
vara och annat från ”MyClarion”.

Titta på TV med DVB-T-teknologi.

http://my.clarion.com
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Webbläsare, My Space, YouTube



04    www.clarion.com www.clarion.com    05

• Klar för DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/
CD-R/RW • Navigering med 4 GB-flashminne  
• SD-kortläsare för uppdatering av kartdata 
• Inbyggd RDS-TMC-mottagare • MP3/WMA/
AAC-kompatibel med ID3 TAG-visning • Officiellt 
DivX®-certifierad produkt • Kan spela alla versioner 
av DivX-video (inklusive DivX 6) med normal 
avspelning av DivX-mediafiler • 18 FM- och 12 MW/
LW-snabbval • Direkt iPod-kontroll via USB 
(tillvalskabeln CCA723 krävs för iPod-videoavspel-
ning) • USB-anslutning på baksidan • AV-ingångar  
• RCA-ingång för backkamera (NTSC/PAL-kompati-
bel) • Subwoofer-nivåkontroll • 24-bitars D/A-
omvandlare • BBE MP • BEAT EQ för kontroll av 
ljudet • MAGNA BASS EX • Inbyggda låg- & 
högpassfilter • 2-zonsunderhållning • Pekskärms-
kontroll • Motoriserad 7-tums QVGA LCD-färgskärm 
• Display med justerbar ljusstyrka • 6-kanals 
förförstärkarutgång (fram/bak/subwoofer) och 
2-kanals ljudutgång för Zon 2 • Inbyggt slutsteg på 
4 × 50 W • Klar för Bluetooth®-gränssnitt (kräver 
tillvalet BLT373) • Rattkontrollmöjlighet 

Navigering
• 3D-visning av: 3D-stadskartor, 3D-sevärdheter, 
3D-bensinstationer, 3D topografiska vyer • 2 olika 
användarlägen: Enkel och Avancerad • Gratis TMC-
trafikinformation • Trafikskyltinformation • Körfälts-
information • Stor databas med intressanta platser 
• Trippdator • Information om fartgränser • Kan varna 
för fartkameror • 32 språk • Förinspelade röster för 
röstvägledning: 38 språk • Text-till-röstmeddelanden: 
11 språk
*  Det kan vara förbjudet att använda fartkontrollvarningar i vissa länder. 
*  3D-information är inte tillgänglig på alla platser.

NX509E
2-DIN MINNESBASERAT NAVIGE-
RINGSSYSTEM & DVD-MULTIMEDIA-
STATION MED 7-TUMS PEKSKÄRM

Fjärrkontroll

Koppla av med exakt navigering och förstaklassens underhållning

NP509E
BLACKBOX MINNESBASERAT NAVIGERINGSSYSTEM

Genvägen till en ny värld med bilnavigering

• Kan direktanslutas till VZ509E. Tillvalsgränssnittet CCB509 krävs för 
anslutning till VX709E/VZ709E • Systemintegration: Pekskärmskontroll, AV-
förbikoppling, navigering med röstvägledning och ljudmix • Kan också användas 
som fristående enhet (kräver tillvalet SA509) • Navigering med 4 GB-flashminne  
• SD-kortläsare för uppdatering av kartdata • Sirf III GPS-modul med 20-kanals mot-
tagare • Inbyggd RDS-TMC-mottagare • Hastighetspulsgivare behövs ej • Navigering: 
Se navigeringsegenskaperna för NX509E ovanför 

MAX983HD
HÅRDDISKBASERAT NAVIGERINGSSYSTEM &  
DVD-MULTIMEDIASTATION MED 7-TUMS PEKSKÄRM

* MAX983HD är kompatibel med MP3/WMA på DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW. Max 
spårkapacitet: 512 spår (255 mappar med max 512 spår per mapp). * Se Clarions webbplats 
angående vilka iPod-modeller som kan anslutas. * Spellistor med blandade musik- och 
videofiler kan inte spelas på iPod-kompatibla enheter.

• Klar för DVD±R/RW/CD-R/RW • MP3/WMA-
kompatibel • 18 FM- och 6 MW/LW-snabbval 
• RDS-EON DSP-tuner med justerbar bandbredd 
• 24-bitars D/A-omvandlare • Motoriserad 7-tums 
QVGA TFT LCD-färgskärm • Pekskärmskontroll 
• 400 MHz CPU • 40 GB hårddisk • 1 AV-ingång 
• 1 videoutgång och 2-kanals ljudutgång för 
2-zonsunderhållning • Mikrofon för röststyrning 
• CeNET-kontroll av TV-tuner och Bluetooth®-
adapter BLT583 (tillval) • SD-kortläsare för MP3/
WMA-avspelning och datainstallation med hjälp av 
PC-programmet ”Clarion NAVI manager” • ”Music 
Catcher” med Gracenote® musikigenkännings-
tjänst • 3-bands parametrisk equalizer • MAGNA 
BASS EX • Inbyggt MOS-FET högeffektsslutsteg 
på 4 × 53 W • Rattkontrollmöjlighet • Direkt 
iPod-anslutning och kontroll (kräver tillvalskabeln 
CCA692) • CCD-kameraingång

Högkvalitets ljud- och videounderhållning kombinerad med högpresterande 
navigering omvälvar bilkörningen. 

• Kompatibel med MAX983HD, DXZ788RUSB och 
DXZ588RUSB • Hörlurs- och handsfree-profil plus Object 
Push-profil • Hantering av telefonboken från pekskärmen: 
500 personer, 5 nummer per person* • Visar namn/numret 
som ringer/utgående samtal/missade samtal* • Automatisk 
mottagningsfunktion* • Återuppringningsfunktion* • Röst-
styrning* • Skärmvisning av batterinivå och signalstyrka* 

BLT583
CeNET BLUETOOTH-ADAPTER

Avancerade funktioner och användarvänliga guider hjälper dig att  
problemfritt nå dina destinationer.

Karttäckning med 44 länder 
för NX509E/NP509E

NX509E EGENSKAPER

VZ509E

VX709E/VZ709E

NP509E

CCB509

Direkt-  
anslutning

3D-stadskartor
Stadskartorna visas tredimensionellt 
med byggnader nära dig transparenta 
så de inte skymmer färdvägen.

3D-sevärdheter
3D-sevärdheter ingår som en del av 
systemets tredimensionella grafi-ska 
effekter och kan användas som håll-
punkter längs färdvägen.

3D topografisk vy
För att förenkla körning genom kompli-
cerade korsningar, broar och tunnlar 
kan systemet även visa en topografisk 
vy med aktuell höjdinformation.

3D ger ökad realism och gör körningen till ett nöje

Nytt användargränssnitt
Clarions H.M.I. koncept utgör grunden till den grafiska högupplösta pekskärmen på 
NX509E. Detta smarta gränssnitt har samlat alla funktioner, från bilnavigering till AV-
underhållning, på en och samma skärm. Kvar finns endast 3 fysiska knappar på fron-
ten, vilket bidrar till enhetens stilrena framtoning. Här finns inga svåra saker att lära sig, 
utan du kan använda NX509E utan bekymmer från första dagen.

USB-anslutningen har även stöd för 
avspelning av WMA/MP3/AAC-filer.

Direkt iPod USB-avspelning via 
USB-kabeln som levereras med din iPod.

Med den 6-kanaliga förförstärkarutgången 
kan du bygga ut din anläggning med hur 
många externa slutsteg som helst och 
skapa en ljudanläggning utan like.

24-bitars D/A-omvandlare

Direkt iPod-kontroll via USB
Allt du behöver göra för att styra din 
iPod är att koppla in iPod-kabeln till 
USB-porten bakpå NX509E. Om du 
använder tillvalskabeln CCA723 kan 
du även se iPod-video på skärmen. 
Samma USB-port används även för 
att ansluta USB-minnen med digitala 
musikfiler.
*  Använd din iPods USB-kabel för att ansluta 

din iPod.
*  Anslutningskabeln CCA723 krävs för video-

avspelning.
*   Se Clarions webbplats angående vilka iPod-

modeller som kan anslutas.

BBE® MP gör att dina MP3/
WMA/AAC-filer låter bättre
BBE MP (Minimised Polynomial Non-
Linear Saturation) är en process som 
förbättrar komprimerade digitala ljudfi-
ler, som exempelvis MP3/WMA/AAC, 
genom att återställa de övertoner som 
förloras i komprimeringsprocessen. 
Detta innebär att musikens detaljer, 
nyanser och djup, som annars skulle 
gått förlorade, återfås. BBE MP kan 
även användas för att få ljudet från van-
liga CD-skivor att låta bättre. 
• Tillverkas på licens från BBE Sound, Inc.  
•  Licensierad av BBE Sound, Inc. under ett eller flera 

av följande USA-patent: 5510752, 5736897. BBE 
och BBE-symbolen är registrerade varumärken som 
tillhör BBE Sound, Inc. 

• BBE MP-processen BBE MP på

* Dessa diagram illustrerar BBE MP-effekten

2-zonsunderhållning
Den här funktionen delar upp bilkupén 
i två zoner, där passagerarna i baksä-
tet kan titta på DVD- eller iPod-filmer, 
medan föraren och passageraren 
i framsätet kan lyssna på radio eller 
musik från t.ex. UBS-minnen.
*  USB och iPod kan inte spelas upp samtidigt.

MAX983HD EGENSKAPER

Handsfree telefonsamtal via Bluetooth-
adaptern bidrar till säkrare körning

Bluetooth-gränssnit 

• VÄSTEUROPA: Andorra, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederländerna, 
Norge, Portugal, San Marino, Schweiz, Spanien, Storbritannien & Nordirland, Sverige, Tyskland, Vatikanstaten, Österrike • ÖST- 
EUROPA: Bulgarien, Estland, Grekland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Ungern

Karttäckning med 33 länder för MAX983HD

Navigering
• Röststyrning och text-till-röstmeddelanden: 
Engelska (UK), franska, holländska, italienska, 
spanska, tyska • Röststyrning och skärm-
texter: danska, engelska, franska, holländska, 
italienska, portugisiska, spanska, svenska, tyska 
• Kartskalor: 25 m/50 m/100 m/200 m/500 m/1 km/ 
2 km/4 km/16 km/64 km/256 km • Dag- och natt-
läge med olika färger: automatisk och manuell 
omkoppling • Zoom på trafikplatser på motorvägar 
med delad skärm • Sökning på gatunummer, 

intressanta platser enligt namn/kategori/nära 
platser samt postnummer • 3D-menyer: 
lista med egna favoriter, ofta besökta platser 
och senaste albumlista. • Beräkning av 
färdvägsalternativ: kortaste väg, snabbaste 
väg, minimera motorvägar plus detaljerade 
inställningar (betalvägar, tidsrestriktioner, 
platser att undvika, färjor) 
• Färdvägsinformation: nästa manöver, 
trafikinformation, vägledning, repetering och 
visning av destination • Automatisk beräkning 
av omväg • Färdvägsberäkning med hänsyn 
till trafikinformation • Pop-up trafikinforma-
tion (stöd för betal-TMC) • Information om 
fartgränser • Kan varna för fartkameror • Fler 
intressanta platser kan lagras • Färdvägs-
beräkning: förväntad ankomst, gatunamn 
för nästa manöver, manövermeny, zoom på 
korsningar • Visning av avtag • Lagring och 
redigering av platser: max 200 platser 
• Användarprofiler: 4 styck med separat innehåll

Med Music Catcher kan du spela in dina favoritlåtar och 
-album på den inbyggda hårddisken. Du kan njuta av oav-
bruten underhållning med låtarna på hårddisken, och du kan 
skapa egna ”favoritsamlingar” av det inspelade materialet. 
Inspelningshastighet: Max 8 gånger inspelning. Lagrings-
kapacitet: Max 4000 spår. Dataformat: Högkvalitets Atrac  
3/132 kbps.

Färdvägsvisning

Skärmen kan programmeras för att automatiskt zooma på 
korsningar, rondeller och trafikplatser där det är lätt att köra fel. 
Korsningarna visas 3-dimensionellt med tydliga anvisningar och 
vägskyltar som hjälper dig köra rätt. Du kan dessutom ta fram en 
översikt över ”avtagsvägar” eller välja separat visning av ”nästa 
avtag” för att problemfritt ta dig fram till destinationen.

Inbyggd RDS-TMC-mottagare

Systemet har en inbyggd RDS-TMC-mottagare. Mottagaren 
kan ta emot information om det aktuella trafikläget där du kör. 
Denna information tillhandahålls av polis och olika myndigheter 
och sänds via en särskild kanal för trafikmeddelanden.

Music Catcher: Snabbinspelning och stor 
lagringskapacitet 

Albanien, Andorra, Belgien, Bosnia-Herze-
govina, Bulgarien, Danmark, Estland, Fin-
land, Frankrike, Gibraltar, Grekland, Irland, 
Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, 
Litauen, Luxemburg, Makedonien, Malta, 
Moldova, Monaco, Montenegro, Nederlän-
derna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, 
San Marino, Schweiz, Serbien, Slovakien, 
Slovenien, Spanien, Storbritannien och 
Nordirland, Sverige, Tjeckien, Turkiet, Tysk-
land, Ukraina, Ungern, Vatikanstaten, Vit-
ryssland, Österrike

Registrera upp till 16 ikoner i varje 
snurrande ring. 
Denna nya 3D-menydesign använder tre menyringar 
med olika kategorier: Favoriter, Ofta besökta platser 
och Senaste album. Ta fram informationen du önskar 
eller aktivera destinationer direkt från menyringarna i 
den grafiska 3D-presentationen.

Nudda vid ikonen på menyn 
för att visa skärmen med 
menyringar. 

Redigera din Favoritlista genom att 
dra och släppa platser du besökt 
och kanske vill återvända till bland 
de platser som systemet automatiskt 
lagrar i historieloggen. 

Nudda vid kameraikonen för att växla 
till grundmenyn (översiktsskärm). 

Du kan anpassa och registrera 
destinationer på menyn Ofta 
besökta platser. 

Platser du besöker ofta  
registreras automatiskt. 

Låtar du lyssnat på registreras 
automatiskt. 

CCB509
CeNET-OMVANDLARE FÖR NP509E
CeNET-omvandlingsbox för anslutning av NP509E till VX709E,  
VZ709E, VRX888RBT, MAX688RBT, VRX878RVD, MAX678RVD,  
VRX868RVD, MAX668RVD

RCA-video-
anslutning
(kräver tillvalet 
SA509)

OEM-bildskärm Se Clarions installationsprogram (CIP) på sidan 11 
för detaljerad information om installationsmöjlighe-
terna för din bil.
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Favoritlista

Ofta besökta platser

Senaste album

* Beror på telefonen.

Volym +KällaVolym –
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Enkel, logisk styrning av alla funktioner

Nytt användargränssnitt
De flesta funktioner i VZ509E styrs direkt från den praktiska pek-
skärmen. Enheten har endast 4 vanliga knappar på fronten. Använd-
ningen har förenklats och grundar sig på enkel logik, samtidigt som 
den högupplösta skärmen tydligt visar dina val och inställningar.

VZ509E
DVD-MULTIMEDIASTATION
MED 7-TUMS PEKSKÄRM

• Klar för DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/RW  
• MP3/WMA/AAC-kompatibel med ID3 TAG-visning  
• Officiellt DivX®-certifierad produkt • Kan spela alla 
versioner av DivX-video (inklusive DivX 6) med normal 
avspelning av DivX-mediafiler • 18 FM- och 12 MW/
LW-snabbval • Direkt iPod-kontroll via USB (tillvalska-
beln CCA723 krävs för iPod-videoavspelning) • USB-
anslutning på baksidan • Direktstyrning av den nya 
blackbox navigeringsenheten (kräver tillvalet NP509E) 
• AV-ingångar • RCA-ingång för backkamera (NTSC/
PAL-kompatibel) • Subwoofer-nivåkontroll • 24-bitars 
D/A-omvandlare • BBE MP förbättrar återgivningen 
av komprimerade ljudfiler (endast med USB) • BEAT 
EQ för kontroll av ljudet • MAGNA BASS EX dyna-
misk basförstärkning • Inbyggda låg- & högpassfilter 
• 2-zonsunderhållning: olika källor fram och bak • Pek-
skärmskontroll (skärmvisning) • Motoriserad 7-tums 
TFT LCD-färgskärm • Display med justerbar ljusstyrka 
• 6-kanals förförstärkarutgång (fram/bak/subwoofer) 
och 2-kanals förförstärkarutgång för Zon 2 • Inbyggt 
slutsteg på 4 × 50 W • Klar för Bluetooth®-gränssnitt 
(kräver tillvalet BLT373) • Rattkontrollmöjlighet 

SRCVOL – VOL +

OPEN

Systemkabel medföljer  
NP509E

VZ509E

Direkt navigerings-
kontroll

Du kan bygga in bilnavigering när 
du vill
När du kopplar in Clarions blackbox navi-
geringsenhet får du ett smart navige-
ringssystem i bilen som du kan styra från 
huvudenhetens pekskärm plus röstväg-
ledning som mixas in i ljudet över bilens 
högtalare.

Navigeringskontroll

OHM1588VD
15,4-TUMS TAKMONTERAD  
SKÄRM MED DVD-SPELARE OCH  
TVÅ INFRARÖDA HÖRLURAR

VMA773
7-TUMS/16:9 BREDBILDSSKÄRM/ 
FÖR MONTERING I NACKSTÖD 
ELLER PÅ FOT

OHM1088VD
10,2-TUMS TAKMONTERAD  
SKÄRM MED DVD-SPELARE OCH  
TVÅ INFRARÖDA HÖRLURAR

OHM888VD
8-TUMS TAKMONTERAD  
SKÄRM MED DVD-SPELARE OCH  
EN INFRARÖD HÖRLUR

• Platt profil • MPEG 1/2/4-, MP3- och WMA-avspelning • Valbara bildförhål-
landen: bredbild/normal • Infraröd fjärrkontroll kombinerad med skärmbekräf-
telser • 2 A/V-ingångar för extern utrustning • 1 A/V-utgång för extra bildskärm 
• Inbyggd LED-taklampa

• Extremt kompakta mått för montering i nackstöd 
(160,8 (B) × 111,8 (H) × 32,5 (D) mm) • Mått:  
150 (B) × 101 (H) × 27 (D) mm

• 2 A/V-ingångar (kabelmonterad linjeingång på baksidan och 
minijackingång på fronten) • Tvåkanals IR-sändare för ljudöverföring 
till trådlösa hörlurar WH253H • Nackstödsfäste medföljer • Minijack 
för hörlurar

• Extremt kompakta mått för montering i nackstöd 
(192,7 (B) × 133,5 (H) × 32,5 (D) mm) • Mått:  
177,8 (B) × 118,5 (H) × 27,5 (D) mm

TAKSKÄRMAR Takskärmar ger oavbruten underhållning i baksätet

Fjärrkontroll

VZ509E EGENSKAPER

Kompatibel med många olika format
Du får total flexibilitet tack vare kompatibilitet med många 
olika digitala format såsom DVD-, DivX-, MP3-, WMA- och 
iTunes AAC-data på CD- eller DVD-skivor.

NP509E

Blackbox minnesbaserat 
navigeringssystem
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VMA573
5,6-TUMS/16:9 BREDBILDSSKÄRM/ 
FÖR MONTERING I NACKSTÖD 
ELLER PÅ FOT

Mikrofon Mobiltelefon

• Klar för DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/
RW • Inbyggt Bluetooth®-gränssnitt för handsfree-
användning (HFP & OPP) och Audio-streaming 
(A2DP & AVRCP) • MP3/WMA/AAC-kompatibel 
med ID3 TAG-visning • Officiellt DivX®-certifierad 
produkt • Kan spela alla versioner av DivX-video 
(inklusive DivX 6) med normal avspelning av 
DivX-mediafiler • 24 FM- och 16 MW/LW-snabbval 
• RDS-EON DSP-tuner med justerbar bandbredd 
och Radio-text • USB-anslutning på baksidan 
• Direkt iPod-kontroll via USB (tillvalskabeln 
CCA723 krävs för iPod-videoavspelning) • AV-
ingång • RCA-backkameraingång • Subwoofer-
nivåkontroll • 3-bands parametrisk equalizer 
• 24-bitars D/A-omvandlare • MAGNA BASS EX 
dynamisk basförstärkning • Inbyggda låg- & 
högpassfilter • Motoriserad 7-tums QVGA LCD-
färgskärm (VZ709E) • Motoriserad nedfällning 
av fronten och 7-tums QVGA LCD-färgskärm 
(VX709E) • Navigering med pekskärmskontroll 
(kräver tillvalen NP509E & CCB509) • 6-kanals för-
förstärkarutgång och 2-kanals förförstärkarutgång 
för Zon 2 • 2-zonsunderhållning: olika källor fram 
och bak • Inbyggt slutsteg på 4 × 50 W • Rattkon-
trollmöjlighet • Inbyggd infrarödmottagare (fjärrkon-
trollen RCB187 medföljer) • Bakgrundsmönster 
(4 förinställda)

VZ709E/VX709E EGENSKAPER
Praktiska funktioner och avancerad teknik höjer körupplevelsen

Nonstop underhållning i praktiskt 2-DIN-format

VX709E
2-DIN DVD-MULTIMEDIA-
STATION MED 7-TUMS 
PEKSKÄRM

Fjärrkontroll

Inbyggd handsfree Bluetooth®

Med en Bluetooth-kompatibel radio kan du trådlöst ansluta 
en Bluetooth-klar mobiltelefon och lyssna på telefonsamtal 
över bilens högtalare. Enheten stödjer HFP/OPP/A2DP/
AVRCP-protokollen.

Direkt iPod-kontroll via USB
Du kan ansluta din iPod till bilradions USB-ingång med den 
USB-kabel som medföljer din iPod. Du kan till och med styra 
din iPod från radion och även använda din iPod:s ABC-sök-
ning. Samma USB-terminal används även för att ansluta 
USB-minnen med digitala musikfiler.
* Använd din iPods USB-kabel för att ansluta din iPod.
* Anslutningskabeln CCA723 krävs för videoavspelning.
* Se Clarions webbplats angående vilka iPod-modeller som kan anslutas.

Navigeringskontroll

RGB-kabel medföljer  
CCB509

VZ709E VX709E

CCB509

NP509E

Systemkabel 
medföljer 
NP509E

Du kan bygga in 
bilnavigering när du vill
Enheten kan uppgraderas till full bilnavi-
gering med praktisk pekskärmskontroll 
från huvudenheten. Du kan då program-
mera in destinationer, lyssna på röstväg-
ledning via bilens högtalare, följa färdvägen 
på den högupplösta 7-tumsskärmen och 
mycket mer.

Inbyggda låg- och högpassfilter
Dessa filter gör att du kan skicka delar av ljudsignalen till 
olika ljudkanaler för optimal matchning av signalerna med 
de akustiska egenskaperna hos front- och bakhögtalarna 
samt din subwoofer.

24-bitars D/A-omvandlare förbättrar  
ljudåtergivningen
Digital data registrerar ljud som onaturliga, vinkelräta ljudvå-
gor i motsats till de mjuka, böljande vågformer som ljudet 
i verkligheten består av. Clarions 24-bitars D/A-omvandlare 
(Digital till Analog) översamplar den digitala signalen för att 
återställa ljudets naturliga nyanser och framställning, som 
ofta förloras i denna process.

6-kanals förförstärkarutgång
Enheten har 6 utgångar: 2 kanaler fram, 2 kanaler bak och 
2 kanaler för dina subwoofers. Det finns även ett delningsfil-
ter som hjälper att förbättra ljudåtergivningen.

Löstagbar front

VZ709E
DVD-MULTIMEDIASTATION  
MED 7-TUMS PEKSKÄRM

* VZ709E /VX709E är kompatibel med MP3/WMA/AAC/DivX-filer på 
DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW. Max spårkapacitet: 999 spår (255 mappar 
med max 255 spår per mapp). * VZ709E/VX709E är kompatibel MP3/
WMA/AAC på USB-minne. Max spårkapacitet: 130 560 spår (512 mappar 
med max 255 spår per mapp). * Spellistor med blandade musik- och 
videofiler kan inte spelas på iPod-kompatibla enheter.

Se Clarions installationsprogram (CIP) på sidan 11 för detaljerad 
information om installationsmöjligheterna för din bil.

Fjärrkontroll

CeNET-kabel medföljer 
CCB509 CeNET-omvandlare Blackbox  

minnesbaserat  
navigeringssystem

Direkt USB iPod-kontroll
Du kan ansluta din iPod till bilradions USB-ingång med den 
USB-kabel som medföljer din iPod. Du kan till och med 
styra din iPod från radion och även använda din iPod:s 
ABC-sökning. Samma USB-terminal används även för att 
ansluta USB-minnen med 
digitala musikfiler.
*  Använd din iPods USB-kabel för att 

ansluta din iPod.
*  Anslutningskabeln CCA723 krävs 

för videoavspelning.
*  Se Clarions webbplats angående 

vilka iPod-modeller som kan 
anslutas.
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• Klar för CD-R/RW • Inbyggt Bluetooth-gränssnit för 
handsfree användning (HFP & OPP) och Audio-streaming 
(A2DP & AVRCP) • MP3-, WMA- och iTunes® AAC-kompati-
bel med ID3 TAG-visning • 18 FM- och 6 MW/LW-snabbval 
• RDS-EON-mottagare • USB-koppling för iPod (bak) 
• AUX-ingång med nivåkontroll på fronten • Subwoofer-
nivåkontroll • BBE MP förbättrar återgivningen av komprime-
rade ljudfiler • BEAT EQ för kontroll av ljudet • Inbyggda 
låg- & högpassfilter • Flipfront • Tydlig LCD-display med 
2 rader och 13 × 10 segment • Stor, praktisk volymratt 
• 6-kanals förförstärkarutgång • Inbyggt slutsteg på 4 × 50 W 
• Rattkontrollmöjlighet • Löstagbar front • Mikrofon för 
handsfree användning medföljer 

Inbyggd Bluetooth

CZ209E
CD/USB/MP3/WMA-RADIO

• Klar för CD-R/RW • MP3/WMA-kompatibel med ID3 TAG-visning • 18 FM- och 6 MW/LW-
snabbval • RDS-EON-mottagare • USB-koppling för iPod • USB-anslutning på baksidan 
• AUX-ingång med nivåkontroll på fronten • Z-Enhancer Plus-ljudbehandlare • MAGNA 
BASS EX dynamisk basförstärkning • Extratydlig 1-rads display med skärmsläckare 
• Stor volymratt • Non-fader volymratt • 4-kanals förförstärkarutgång (fram + non-fader) 
• Inbyggt slutsteg på 4 × 50 W • Rattkontrollmöjlighet • Anslutningsklar för AUX Bluetooth®-
transceiver BLT 373 • Löstagbar front 

CZ109E
CD/MP3/WMA-RADIO

CX609E
2-DIN CD/USB/MP3/WMA/AAC-
RADIO MED BLUETOOTH

• Klar för CD-R/RW • Inbyggt Bluetooth-gränssnit för handsfree användning (HFP & OPP) 
och Audio-streaming (A2DP & AVRCP) • MP3-, WMA- och iTunes® AAC-kompatibel med 
ID3 TAG-visning • 18 FM- och 6 MW/LW-snabbval • RDS-EON-mottagare • USB-koppling 
för iPod (bak) • AUX-ingång med nivåkontroll på fronten • Subwoofer-nivåkontroll • BBE MP 
förbättrar återgivningen av komprimerade ljudfiler • BEAT EQ för kontroll av ljudet • Inbyggda 
låg- & högpassfilter • Display- och tangentbelysning i en av 728 olika färger • Tydlig LCD-
display med 2 rader och 13 × 10 segment • 4-kanals förförstärkarutgång (fram + bak/
subwoofer) • Inbyggt slutsteg på 4 × 50 W • Rattkontrollmöjlighet • Mikrofon för handsfree 
användning medföljer • Klar för fjärrkontroll (med tillvalet RCB176)

Löstagbar 
front

Fjärrkontroll

DXZ588RUSB
CD/USB/MP3/WMA/ 
AAC-RADIO MED  
CeNET-KONTROLL

• Klar för CD-R/RW • MP3-, WMA- och iTunes® AAC-kom-
patibel • USB-anslutning på fronten • 18 FM- och 6 MW/LW-
snabbval • RDS-EON DSP-tuner med justerbar bandbredd 
och Radio-text • Direkt iPod-kontroll via USB • Subwoofer-
nivåkontroll • 24-bitars D/A-omvandlare • Sound Restorer 
• Digital Z-Enhancer • 3-bands parametrisk equalizer 
• Inbyggda låg- & högpassfilter • Inbyggt MOS-FET-slutsteg 
på 4 × 53 W • Flipfront • Extratydlig 2-raders display med 
skärmsläckare • Dynamiskt ”SLIDETRAK”-reglage • Mobil-
telefonanslutning och telemute • AUX-ingång med nivå-
kontroll • 6-kanals förförstärkarutgång • CeNET-kontroll av 
handsfree Bluetooth-adapter BLT583 • Rattkontrollmöjlighet 
• Löstagbar front

Sound Restorer 6-kanals förförstär-
karutgång

USB-anslutning med 
iPod-kontroll på fronten

SR av SR på

SLIDETRAK

U-formad layout

WXZ468RMP
2-DIN MP3/WMA RADIO MED 6-SKIVORS  
CD-VÄXLARE OCH CeNET-KONTROLL

Fjärrkontroll  
(tillval)

• Klar för CD-R/RW • MP3/WMA-kompatibel • VF-display med 23-bands spektrumana-
lysator och skärmsläckare • LPO (lyssningsplatsoptimerare) • 9-bands grafisk equalizer 
• 18 FM- och 6 MW/LW-snabbval • RDS-EON-radio med justerbar bandbredd • Inbyggt 
MOS-FET-slutsteg på 4 × 50 W • CATS: Stöldskydd med personlig kod • 4-kanals förför-
stärkarutgång • 2-kanals AUX-ingång med nivåkontroll • Rattkontrollmöjlighet • Mobil-
telefonanslutning och telemute • Kompatibel med CeNET-klart iPod-gränssnitt (kräver 
tillvalet EA1251E) • Klar för fjärrkontroll (med tillvalet RCB176)

Direkt iPod-kontroll via 
USB-port på baksidan

• Klar för CD-R/RW • MP3/WMA-kompatibel med ID3 TAG-visning • 18 FM- och 6 MW/LW-
snabbval • RDS-EON-mottagare • AUX-ingång med nivåkontroll på fronten • Z-Enhancer 
Plus-ljudbehandlare • MAGNA BASS EX dynamisk basförstärkning • Extratydlig 1-rads 
display med skärmsläckare • Stor volymratt • 2-kanals förförstärkarutgång • Inbyggt 
slutsteg på 4 × 50 W • Rattkontrollmöjlighet • Anslutningsklar för AUX Bluetooth-transceiver 
BLT373 • Löstagbar front 

Direkt iPod USB-
anslutning 

4-kanals förförstärkar-
utgång

USB-port på baksidan 
för WMA/MP3-avspel-
ning

3,5 mm AUX-ingång på 
fronten 

U-formad layout Magna Bass EX-basför-
stärkning

Löstagbar 
front

Inbyggd Bluetooth Display- och tangent-
belysning i en av 728 
olika färger

Direkt iPod-kontroll via 
USB-port på baksidan

Inbyggd 6-skivors  
CD-växlare

LPO (lyssningsplats-
optimerare)

23-bands spektrumana-
lysator med 9-bands 
grafisk equalizer

Basförstärkn./
Med M-Bass

Med M-Bass
Normal

Fjärrkontroll  
(tillval)

Fjärrkontroll

Löstagbar 
front

• Klar för CD-R/RW • MP3-, WMA- och iTunes® AAC-
kompatibel • USB-anslutning på baksidan • 18 FM- och 
6 MW/LW-snabbval • RDS-EON DSP-tuner med justerbar 
bandbredd och Radio-text • Direkt iPod-kontroll via USB 
• 6-volts/6-kanals förförstärkarutgång • Subwoofer-nivåkon-
troll • 24-bitars D/A-omvandlare • Sound Restorer • Digital 
Z-Enhancer • Digital tidsjustering • 3-vägs aktivt delningsfilter 
• 3-bands parametrisk equalizer • Inbyggda låg- & högpassfil-
ter • Förbikopplingsbart slutsteg • Inbyggt MOS-FET-slutsteg 
på 4 × 53 W • Motoriserad nedfällning av fronten • Display- 
och tangentbelysning i en av 728 olika färger • Display 
med extrastora bildpunkter och skärmsläckare • Dynamiskt 
”SLIDETRAK”-reglage • Mobiltelefonanslutning och telemute 
• AUX-ingång med nivåkontroll • CeNET-kontroll av handsfree 
Bluetooth®-adapter BLT583 • Rattkontrollmöjlighet • Löstag-
bar front

Delningsfilter och digi-
tal justering av tidsför-
dröjning

6-volts/6-kanals förför-
stärkarutgång

USB-anslutning med 
iPod-kontroll på bak-
sidan

Visning i en av 728 
olika färger

DXZ788RUSB
HIGH-END CD/USB/MP3/ 
WMA/AAC-RADIO MED  
CeNET-KONTROLL

CZ509E
CD/USB/MP3/WMA/AAC-
RADIO MED BLUETOOTH

CZ509EG CZ509ER

CZ209EG CZ209ER

CZ109EG CZ109ER

iPod ABC-sökning & 
Enkelt kontrolläge

Håll [DISP]-
knappen  
intryckt (1 sek.).

Se Clarions installationsprogram (CIP) på sidan 11 för detaljerad 
information om installationsmöjligheterna för din bil.
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Fjärrkontroll

Löstagbar 
front

Löstagbar 
front
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Löstagbar front Löstagbar front

FLER FUNKTIONER  
I ETT MINDRE FORMAT
Clarion har återigen lyckats med konststycket att integrera fler 
funktioner i ett mindre format. FZ709E:s och FZ409E:s innovativa 
design utan någon mekanik gör dem vibrationståliga och överläg-
set hållbara i den svåra miljö som placering i en bil innebär. De tar 
enkelt kommandot med Bluetooth® och andra smarta funktioner. 

Du kan ansluta olika enheter, som t.ex. mobiltelefoner, 
handdatorer och MP3-spelare, via enhetens trådlösa 
Bluetooth-gränssnitt. Det finns stöd för de mest populära 
Bluetooth-profiler, inklusive A2DP/AVRCP för audio-
streaming och HFP/OPP för handsfree användning, så att 
du enkelt kan kommunicera och lyssna på dina favoritlå-
tar över bilens ljudanläggning. En kabeldragen mikrofon 
medföljer för kristallklart ljud när du pratar i telefon.

Mikrofon

iPod-videoavspelning

• SD-kortläsare för musikavspelning (upp till 2 GB) • MP3-
kompatibel med ID3 TAG-visning • Inbyggd trådlös Bluetooth-
teknologi för handsfree användning/audio-streaming plus 
fjärrkontroll • 18 FM-snabbval • RDS-EON-mottagare 
• Inbyggt slutsteg på 4 × 50 W • Flipfront • Displaybelysning 
i en av 728 olika färger • AUX-ingång • 2-kanals förförstärkar-
utgång • Extern mikrofon medföljer

FB289RBT/FB288RBT
BLUETOOTH SD/MP3-RADIO

Inbyggt Bluetooth-
gränssnit för 
handsfree använd-
ning (HFP) och 
Audio-streaming 
(A2DP & AVRCP)

• Inbyggt Bluetooth-gränssnitt för handsfree 
användning (HFP & OPP) och Audio-streaming 
(A2DP & AVRCP) (endast FZ709E) • MP3-, WMA- 
och iTunes® AAC-kompatibel med ID3 TAG-visning 
• 18 FM- och 6 MW/LW-snabbval • USB-koppling 
för iPod (bak) • AUX-ingång med nivåkontroll 
• Subwoofer-nivåkontroll • 24-bitars D/A-omvandlare 
• BBE MP förbättrar återgivningen av komprimerade 
ljudfiler • BEAT EQ för kontroll av ljudet • Inbyggda 
låg- & högpassfilter • Touch-knappar • OEL-display 
med extra stora bildpunkter • 4-volts/6-kanals förför-
stärkarutgång (endast FZ709E) • 2-volts/6-kanals 
förförstärkarutgång (endast FZ409E) • Inbyggt 
slutsteg på 4 × 50 W • Rattkontrollmöjlighet • Fjärr-
kontroll medföljer (endast FZ709E/tillval för FZ409E) 
• Klar för iPod video (kräver tillvalet CCA723 och en 
extra bildskärm) • Extern mikrofon medföljer (endast 
FZ709E)

FZ709E
USB/MP3/WMA/AAC-RADIO MED BLUETOOTH

FZ709E och FZ409E representerar 
Clarions nästagenerations huvud-
enheter med ny design och radikalt 
förbättrade prestanda. Modellerna har 
OEL-displayer och knappar med kapaci-
tiva givare kombinerat med ett avancerat 
användargränssnitt helt i enlighet med 
Clarions H.M.I. koncept (Human 
Machine Interface). Bägge två är i en 
klass för sig vad gäller ljudåtergivning 
och anslutningsmöjligheter. 

Inbyggd Bluetooth® (FZ709E)

www.clarion.com/cip

CIP är Clarions installationprogram som omfattar profes-
sionella monteringstillbehör för exakt inpassning av din 
Clarion-produkt i mer än 200 olika bilmodeller.

CCA389
A/V-ADAPTERKABEL, 2,5 M
8-POLIG ↔ RCA (1 VIDEO/2 AUDIO)
För VRX848RVD, VRX743R & CeNET 
TV-TUNER A/V-INGÅNG

CCA520
CeNET-FÖRLÄNGNINGSKABEL, 2,5 M

RCB187
INFRARÖD A/V-FJÄRRKONTROLL
För MAX973HD & MAX983HD

RCB176
INFRARÖD FJÄRR-
KONTROLL

RCB147
TRÅDLÖS JOYSTICK 
FÖR RATTMONTERING

Fjärrkontroller

CCA521
CeNET-FÖRLÄNG-
NINGSKABEL, 0,6 M

CCA519
MULTILÄNK Y-KABEL
För CeNET CD-VÄXLARE

Kablar

FM863
8-KANALS FM-  
MODULATOR

FM-modulator

CAA397
6-SKIVORS MAGASIN
För DCZ628, DC628 & VCZ628

ZCA407
AKTIV 4-VÄGSANTENN FÖR 
FÖNSTERMONTERING

ZCP104
4-VÄGS FILM-TV-ANTENN 
FÖR FÖNSTERMONTERING

ZCP100
TV-ANTENN, MONOSTAV

TV-antennerCD-magasiniPod-anslutningsadapter

CAA380
HASTIGHETSPULSGIVARE 
(För bilar utan egen hastighetspulssignal)

NavigeringstillbehörDirekt iPod-anslutning
CCA723
iPod VIDEOANSLUTNINGSKABEL
För MAX688RBT, VRX888RBT, 
NX509E, VZ509E, VZ709E, VX709E 
FZ709E & FZ409E

CCA691
iPod AUDIO- OCH VIDEO-
ANSLUTNINGSKABEL
För VRX588RUSB och VRX-
578RUSB 

CCA692
iPod AUDIO- OCH VIDEO-
ANSLUTNINGSKABEL
För MAX983HD & MAX973HD 

CCA673
iPod AUDIO- OCH VIDEO-
ANSLUTNINGSKABEL
För MAX678RVD, VRX878RVD, 
MAX668RVD & VRX868RVD

AUX Bluetooth®-gränssnitt för handsfree 
användning och audio-streaming.

• Stöd för hörlurar och handsfree-användning • Klar för 
Bluetooth audio-streaming och fjärrkontroll (A2DP och 
AVRCP) • Inbyggd mikrofon för handsfree användning

Enheter som kan anslutas till Bluetooth-transcei-
vern BLT373 för ljud och mobiltelefoni via AUX-
ingången

EA1276E
iPod-ANSLUTNINGSGRÄNSSNITT
Ger ’07 CeNET-modeller full iPod-kontroll. 
DXZ778RUSB, DXZ578RUSB, DXZ378RMP, 
DXZ379RMP & CMD5
EA1251E
iPod-ANSLUTNINGSGRÄNSSNITT
Ger WXZ468RMP och äldre  
CeNET-modeller begränsad iPod-
kontroll som med CD-växlare

NX509E
MAX983HD
VZ509E

BLT373
BLUETOOTH AUDIO-STREAMING- OCH  
HANDSFREE-ADAPTER FÖR AUX-INGÅNGEN

Allt fler bilar säljs med en fabriksmonterad bilradio och praktiska rattmonterade 
reglage. Clarion har med tanke på detta introducerat en gränssnittserie som gör  
att du kan koppla en Clarion bilstereo till kontrollerna på bilens ratt och på så 
sätt fortsätta använda de praktiska reglagen på ratten för att istället styra  
en Clarion bilstereo med topprestanda i bilen. 

Majoriteten av nya bilar använder modern databussteknik, som vanligtvis inte 
är kompatibel med de ljudprodukter som säljs i handeln. Clarions utvecklings-
avdelning har specialiserat sig på att ta fram kompatibla lösningar, exempelvis 
digitala kommunikationssystem, för vårt produktsortiment. Våra CAN-gränssnitt 
kan installeras i bilar med CAN-bussar för att på så sätt enkelt kunna montera en 
Clarion-ljudanläggning.

Mer än 60 % av alla nya fordon som säljs i Europa har den stora 2-DIN-monte-
ringsöppningen för bilradio istället för den mindre 1-DIN-varianten. Fördelen med 
en 2-DIN-öppning är att man får plats med en större enhet med fler funktioner 
och mer avancerad teknik. För exakt inpassning och integrering av våra 2-DIN-
huvudenheter har vi utvecklat ett sortiment av monteringkassetter som passar 
olika bilmodeller. Alla kassetter levereras med detaljerade monteringsanvis-
ningar, anslutningsscheman och nödvändigt monteringsmaterial för respektive 
bilmodell för att hjälpa installatören. 

DXZ788RUSB
DXZ588RUSB
CZ209E

Titta in på www.clarion.com/cip för mer 
information om Clarions stora sortiment 
av professionella monteringstillbehör.

CAN-bussomvandlare

Rattfjärrkontroll

2-DIN monteringskassett

• Adapter med kabelanslutning
Kompatibel med alla Clarion-modeller med minijackingång för en ratt-
stångsmonterad fjärrkontroll.

• Adapter med infraröd anslutning
Kompatibel med alla tidigare Clarion-modeller med IR-sensor.

FZ409E
USB/MP3/WMA/AAC-RADIO

CZ109E
FZ409E

 (endast FZ709E) 

Fjärrkontroll  
(tillval)

 (endast FZ409E) 

 (endast FZ409E) 

FZ709EFjärrkontroll 

Inbyggd Bluetooth 
audio-streaming

Direkt USB iPod-
kontroll

6-kanals förförstärkar-
utgång

Inbyggd Bluetooth
handsfree

FZ409E

USB-anslutning på 
baksidan

Touch-knappar OEL-display med extra 
stora bildpunkter

Låg- & högpassfilter

SD-kortläsare Belysning i en av 
728 olika färger

NX509E
MAX983HD
VZ709E
VX709E
VZ509E
NP509E
Backkamera

DXZ788RUSB
CZ509E
DXZ588RUSB
CZ209E
CZ109E
FZ709E
FZ409E

CX609E
WXZ468RMP

NX509E
MAX983HD
VX709E

CX609E
WXZ468RMP

NX509E
MAX983HD
VZ709E
VX709E
VZ509E

DXZ788RUSB
CZ509E
DXZ588RUSB
CZ209E
CZ109E
FZ709E
FZ409E

CX609E
WXZ468RMP

Bildskärm med RCA-
videoingång
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FZ709/FZ409 tar steget upp och ger full USB-uppkoppling 
för din iPod så du inte bara kan överföra ljud utan även 
video under förutsättning att du också ansluter en extern 
bildskärm med RCA-videoingång och kopplar din iPod med 
tillvalskabeln CCA-723. Det innebär att du kan lyssna på 
dina favoritlåtar när du kör och även underhålla dina pas-
sagerare med videoklipp och filmer från din iPod. Bägge 
huvudenheter kan även integreras i en större ljudanlägg-
ning tack vara de 6-kanaliga förförstärkarutgångarna.
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• Klar för DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/RW och DivX® • MP3-, WMA- och iTunes  
AAC-kompatibel med ID3 TAG-visning • Officiellt DivX-certifierad produkt • Kan spela alla 
versioner av DivX-video (inklusive DivX 6) med normal avspelning av DivX-mediafiler • Med 
omkopplingsbara söksteg för Europa/USA • 24 snabbval (18 FM/6 AM) • USB-ljudkoppling för 
iPod (bak) • 24-bitars D/A-omvandlare • BBE MP förbättrar återgivningen av komprimerade 
ljudfiler (endast med USB) • Vattentät flipfront med 3,5-tums TFT LCD-färgskärm • 6-kanals 
förförstärkarutgång och 2-kanals videoutgång • 2-kanals förförstärkarutgång med fast nivå 
• RCA-videoingång • Inbyggt slutsteg på 4 × 50 W • Inbyggd infrarödmottagare • Klar för 
Bluetooth®-gränssnitt (kräver tillvalet BLT373) • Uppfyller ASTM B117-standarden (exponering 
för salt/dimma) • Uppfyller ASTM D4329-standarden (UV-exponering) • Humiseal-överdraget 
kretskort • Förseglat chassi i rostfritt stål • iPod videokontroll (kräver tillvalet CCA723) • Klar för 
den nya trådfjärrkontrollen (tillval MW1/2) 

• BBE MP-processen BBE® MP 
(Minimised Polynomial Non-Linear Saturation)
Genom att återställa de övertoner som vanligtvis förloras vid 
digital komprimering av MP3- och WMA-ljudfiler, återger BBE 
MP ljudet kristallklart med alla de nyanser och detaljer som 
annars skulle gått förlorade. Detta är det bästa sättet för att 
spela dina digitala ljudfiler och CD-skivor.
• Tillverkas på licens från BBE Sound, Inc. 
•  Licensierad av BBE Sound, Inc. under ett eller flera av följande USA-patent: 5510752, 
5736897. BBE och BBE-symbolen är registrerade varumärken som tillhör BBE Sound, Inc. 

* Diagrammen illustrerar BBE MP-effekten

CMV1
VATTENTÄT BÅT-DVD/CD/USB-RADIO

CMD6
VATTENTÄT BÅT-CD/USB-RADIO 

SUBWOOFER

CMQ2510W
25 CM (10″) VATTENTÄT  
BÅT-SUBWOOFER  
PERFORMANCE-SERIEN

CMQ1620R
16,5 CM (6-½″) VATTENTÄT  
BÅTKOAXIALHÖGTALARE
PERFORMANCE-SERIEN

HÖGTALARE AV HÖG KVALITET

CMQ1720R
17 CM (7″) VATTENTÄT  
BÅTKOAXIALHÖGTALARE  
PERFORMANCE-SERIEN

CM1625
16,5 CM (6-½″) 2-VÄGS 
BÅTKOAXIALHÖGTALARE

BÅTHÖGTALARE

CCA AUX
RCA/3,5 mm AUX 
IN-KABEL

CCA USB
USB-FÖRLÄNGNINGS-
KABEL

MW1
VATTENTÄT, SVART 
BÅTFJÄRRKONTROLL 
I ROSTFRITT STÅL 
MED LCD FÖR  
CMV1/CMD6 

MW2
VATTENTÄT, SVART  

BÅTFJÄRRKONTROLL 
I ROSTFRITT STÅL 

FÖR CMV1/CMD6

M101RXC
FÖRLÄNGNINGS-
KABEL FÖR BÅT-
FJÄRRKONTROLL

M101RYC
MULTILÄNK Y-KABEL FÖR 
BÅTFJÄRRKONTROLL 

M101CCA
FÖRLÄNGNINGSKABEL FÖR BÅTFJÄRRKONTROLL
• Du kan ansluta alla Clarion båtradioenheter (med minijack-
ingång) till en vattentät båtfjärrkontroll • Avsedd för  
CMRC2-BSS

Clarion-enhet med 
SWRC-minijack

M101CCA

CMRC2

CMRC2-BSS
VATTENTÄT  
RUND BÅT- 
FJÄRRKONTROLL 

BBE MP på

• Klar för CD-R/RW • MP3-, WMA- och iTunes® AAC-kompatibel med ID3 TAG-visning • Med 
omkopplingsbara söksteg för Europa/USA • 24 snabbval (18 FM/6 AM) • USB-ljudkoppling för 
iPod • USB-anslutning på baksidan • BBE MP förbättrar återgivningen av komprimerade ljudfiler 
• Vattentät flipfront • Tydlig LCD-display med 2 rader och (13 × 10) segment • 6-kanals förförstär-
karutgång • 2 uppsättningar 2-kanals AUX-ingångar med nivåkontroll • 2-kanals förförstärkarut-
gång med fast nivå • Inbyggt slutsteg på 4 × 50 W • Inbyggd infrarödmottagare • Klar för Bluetooth-
gränssnitt (kräver tillvalet BLT373) • Uppfyller ASTM B117-standarden (exponering för salt/dimma) 
• Uppfyller ASTM D4329-standarden (UV-exponering) • Humiseal-överdraget kretskort • Förseglat 
chassi i rostfritt stål • Klar för den nya trådfjärrkontrollen (tillval MW1/2) 

Fjärrkontroll

CJ7000E
7-TUMS LCD-FÄRGSKÄRM

CJ7100E
7-TUMS LCD-FÄRGSKÄRM  
(OBEROENDE AV KAMERAVISIR)

CC3000E
CCD-FÄRGKAMERA MED INFRARÖDBELYSNING

CC3000E (spegelvänd bild/bredbild/
IR-lampa/mikrofon)

CC3000E (spegelvänd bild/bredbild/IR-lampa/mikrofon)

CCA-729 (kamerakabel)

CJ7100E
(7″-tums LCD-skärm)

Färgkamerasystem

CCD-FÄRGKAMEROR MED FÖRSTÄRKT KONSTRUKTION

CC2001F
CCD-FÄRGKAMERA MED 
FÖRSTÄRKT KONSTRUKTION 
OCH VISIR (VIDVINKEL/
SPEGELVÄND BILD)

CC2011E
ULTRAKOMPAKT CCD-FÄRGKAMERA  
(VIDVINKEL/SPEGELVÄND BILD)

CC2012E
ULTRAKOMPAKT CCD-FÄRGKAMERA  
(VIDVINKEL/RÄTTVÄND BILD)

CC2015E
ULTRAKOMPAKT CCD-FÄRGKAMERA 
MED FÄSTE I ROSTFRITT STÅL
(VIDVINKEL/SPEGELVÄND BILD)

CC1030E
KOMPAKT CCD-FÄRGKAMERA 
(SPEGELVÄND BILD)

LCD-FÄRGSKÄRMAR

CCA532 (7 m)  
CCA533 (10 m) 
CCA534 (15 m)

CAA185

•  Anslutningskablar för  
kompakta kameror

KABLAR FÖR KAMEROR MED 
FÖRSTÄRKT KONSTRUKTION
För CC2001E, CC2000E, 
CC2003E och CC2002E

FÖRLÄNGNINGSKABLAR 
FÖR KAMEROR
FÖR KAMEROR MED 
FÖRSTÄRKT KONSTRUKTION

CCA416 (5 m) 
CCA392 (7 m) 
CCA393 (10 m) 
CCA435 (13 m)  
CCA394 (15 m)  
CCA436 (18 m)  
CCA395 (20 m)  
CCA437 (23 m)

CCA439 (0,9 m)  
CCA391 (5 m) 
CCA415 (10 m)

TILLBEHÖR FÖR SLÄP
KAMERAKABEL FÖR 
SLÄP

CCA452  
(20 m)

CCA454  
(15 m)

ANSLUTNINGSKABEL, 
HYTT (SKÄRM) TILL SLÄP

CCA451  
(5 m)

CAA188
SPÄNNINGSBOX  
FÖR CCD-KAMERA

KABLAR FÖR KOMPAKTA 
KAMEROR
För kameror i CC2011- och 
CC1030E-serien

SPÄNNINGSBOX  
FÖR CCD-KAMERA

RCB174
TRÅDFJÄRRKONTROLL 
FÖR EA1246A

PQE033
TILLVALSSKYDD 
FÖR CC2011E/CC2012E

•  NTSC-videolinjeutgång  
VZ709E, VX709E, VZ509E, NX509E
•  NTSC-videolinjeutgång för alla andra LCD-
skärmar med NTSC-ingång • 12 V-kompatibel

•  8-polig mini-DIN-utgång  
för MAX983HD 
•   Anslutning för backväxelsignal 
• Strömbrytare • 12 V-kompatibel

CCA453  
(15 m)

TILLBEHÖR

CCD-FÄRGKAMERA MED INFRARÖDBELYSNING

ULTRAKOMPAKTA CCD-FÄRGKAMEROR

Fjärrkontroll

• Kamerans infraröda LED-lampa lyser upp området framför kameran, vilket gör det möjligt att 
se även på natten och i mörka garage • Inbyggd mikrofon så du hör, och inte bara ser, vad som 
händer bakom bilen • Inbyggt värmeelement för användning på vinterhalvåret • Kräver ingen 
separat spänningsbox
Mikrofonen kan endast används tillsammans med bildskärmen CJ7000E/CJ7100E

• Inbyggd kameraströmförsörjning • Automatisk 
videoväxling vid användning av backväxeln 
eller blinkers • Praktisk omkopplare för rättvänd/
spegelvänd bild • Manuell belysningsomkopplare 
• Komposit videoingång & ljudingång • Skärm 
med sju språk • Trådlös fjärrkontroll medföljer

Zoom-/iris-/avståndsmarkeringar medföljer inte CJ7000E/CJ7100E/CJ5600E

• Inbyggd kameraströmförsörjning • Automatisk videoväxling vid användning av backväxeln 
eller blinkers • Skärmfunktionen är oberoende av kameravisirets ställning • Praktisk omkopplare 
för rättvänd/spegelvänd bild • Manuell belysningsomkopplare • Komposit videoingång & 
ljudingång • Skärm med sju språk • Trådlös fjärrkontroll medföljer

Underhållning i båten Clarions marina underhållningsprodukter har utvecklats särskilt för båtbruk och har förbättrat skydd mot vattenstänk, salt 
och dimma. De bjuder förstås också på alla de fördelar Clarion erbjuder i bilen. Nu kan du slänga din gamla transistorradio 
och istället få imponerande ljud och underhållning i båten tack vare vattentäta enheter som tål svår sjögång.

3,5-tums bildskärm för 
avkopplande  
underhållning

USB-anslutning med 
iPod-kontroll på 
baksidan

Tål vatten- och 
saltexponering

Chassi i rostfritt stål ger 
längre hållbarhet

Direkt USB-anslutning 
för iPod audio

6-kanals förförstärkar-
utgång för systemex-
pansion 

Flipfront och CD/MP3/
WMA/AAC-avspelning

• En kameraingång • Signalanslutning för blinkers 
och backväxel • En trådfjärrkontroll för iris- & zoom-
inställning medföljer • AUX-videoingång (NTSC/PAL) 
• 12 V/24 V-kompatibel

EA1246A
SPÄNNINGSBOX FÖR CJ981E

EA1232A
SPÄNNINGSBOX FÖR CJ981E

• Tre kameraingångar • Tre signalanslutningr för blinkers och backväxel 
• Trådfjärrkontroll som tillval (RCB-174) • AUX-videoingång (NTSC/PAL) 
• 12 V/24 V-kompatibel

• Inbyggd kameraströmförsörjning 
• Automatisk videoväxling vid användning 
av backväxeln eller blinkers • Praktisk 
omkopplare för rättvänd/spegelvänd bild 
• Manuell belysningsomkopplare • Skärm 
med sju språk 

CJ5600E
5,6-TUMS LCD-FÄRGSKÄRM

• Avståndsindikeringar på skärmen • 1,4× digital 
zoom • Irisfunktion • AUX-videoingång (NTSC/
PAL) • Automatisk/manuell belysningsomkopp-
lare • Kräver spänningsbox (EA1246A eller 
EA1232A) • Upp till tre kameror kan anslutas 
med tillvalet EA1246A • Timerfunktion för 
automatisk avstängning i manuellt läge

CJ981E
6,5-TUMS  
LCD-FÄRGSKÄRM

På Clarion kommer trafiksäkerheten i första hand. Nu blir den till och med 
säkrare tack vare våra backkameror och passande bildskärmar. Nu kan du 
sluta gissa när du backar på trånga platser. Med ett backkamerasystem ser 
du tydligt var bilen slutar och var det tar emot.

Nu blir bilkörningen säkrare
Backkameror & bildskärmar

DivX®

DivX är världens populäraste videokomprimerings-
format och gör att du kan ta videofilmer med dig inte 
bara i bilen, men nu också ut på sjön.

CC2000E
CCD-FÄRGKAMERA MED FÖR-
STÄRKT KONSTRUKTION  
(VIDVINKEL/SPEGELVÄND BILD)

CC2002E
CCD-FÄRGKAMERA MED FÖR-
STÄRKT KONSTRUKTION (SMAL 
VINKEL/RÄTTVÄND BILD)

CC2003E
CCD-FÄRGKAMERA MED FÖR-
STÄRKT KONSTRUKTION (VIDVIN-
KEL/RÄTTVÄND BILD)

SPÄNNINGSBOX

KAMERAKABLAR FÖR CC3000E

CCA-728 (20 m)  
För anslutning av CJ981E

CCA-729 (20 m) 
För anslutning av CJ5600E/ 
CJ7000E/CJ7100E

CCA-730  
För anslutning av  
en AV-bildskärm med  
videoingång
•  Endast för 

12 V-fordon 

B
A

C
K

K
A

M
E

R
O

R
 &

 B
ILD

S
K

Ä
R

M
A

R

M
A

R
IN

 A
U

D
IO



14    www.clarion.com www.clarion.com    15

APA2180
360 W HIGH-END SLUTSTEG, 
1/2 KANALER

APA4360
720 W HIGH-END SLUTSTEG, 
2/3/4 KANALER

 HiFi-ljud
 Justerbara delningsfilter

 KLASS AB-SLUTSTEG
APA-SERIEN

APX-SERIEN

APX1301E
420 W MONO-
SLUTSTEG

APX4241E
400 W SLUTSTEG, 
2/3/4 KANALER

APX2121E
200 W SLUTSTEG,
1/2 KANALER

• 400 W max musikeffekt 
• 4 × 80 W RMS vid 2 ohm, 
20 Hz ~ 20 kHz @ < 0,1 % 
THD • 4 × 60 W RMS vid 
4 ohm, 20 Hz ~ 20 kHz @ < 0,1 % THD • Omkopplingsbar 
basförstärkning: 0/6/12 dB vid 50 Hz • MOS-FET-spän-
ningstransistorer • 50 ~ 300 Hz låg-/högpassfilter med 
separat nivåreglering fram/bak, –12 dB/okt. • Guldplätera-
de anslutningar: cinch/högtalare/ström • Högnivåingångar 
• Mått: 280 (B) × 55 (H) × 300 (D) mm

• 200 W max musikef-
fekt • 2 × 80 W RMS 
vid 2 ohm, 20 Hz ~ 
20 kHz @ < 0,1 % THD 
• 2 × 60 W RMS vid 4 ohm, 20 Hz ~ 20 kHz @ < 0,1 % THD 
• Omkopplingsbar basförstärkning: 0/6/12 dB vid 50 Hz 
• MOS-FET-spänningstransistorer • 50 ~ 300 Hz låg-/
högpassfilter med nivåreglering, –12 dB/okt. • Guldpläterade 
anslutningar: cinch/högtalare/ström • Högnivåingångar 
• Mått: 280 (B) × 55 (H) × 180 (D) mm

• 420 W max musikef-
fekt • 1 × 400 W RMS vid 
2 ohm, 20 Hz ~ 20 kHz @ 
< 0,1 % THD • 1 × 300 W 
RMS vid 4 ohm, 20 Hz ~ 20 kHz @ < 0,1 % THD • Omkopp-
lingsbar basförstärkning: 0/6/12 dB vid 50 Hz • MOS-FET-
spänningstransistorer • Justerbart lågpassfilter 30 ~ 300 Hz 
• Guldpläterade anslutningar: cinch/högtalare/ström • Högni-
våingångar • Mått: 280 (B) × 55 (H) × 300 (D) mm

• 4-ohms värmetålig talspole • Polypro-
pylen dammskyddskåpa av aluminium 
• Glasfiber-/papperskon • Lättrörlig nitril-
butadiengummiupphängning • Dubbla 
strontiumferritmagneter • Ventilerad talspole 
med extra stor öppning • Spider Exhaust 
Technology-kylning (S.E.T.) • Två guld-
pläterade kopplingsplintar • Linjär cotton 
spider med integrerade snodda ledningar 
• Pressad högtalarkorg i stål

SW3012
30 CM (12″) SUB-
WOOFER MED ENKEL 
4-OHMS TALSPOLE

SW2512
25 CM (10″) SUB-
WOOFER MED 
ENKEL 4-OHMS 
TALSPOLE
•  600 watt max 

musikeffekt
• 300 watt RMS

SW-SERIEN

SW3013B
30 CM (12″)  
SUBWOOFER MED 
BASREFLEXLÅDA

SW2513B
25 CM (10″)  
SUBWOOFER MED  
BASREFLEXLÅDA

 Dubbla strontiumferritmagneter
 S.E.T. kylning

• 30 cm titanbestruken MIPP-baskon med gummiupphängning 
• Två kraftiga strontiummagneter • Sömlös parabolisk kondesign 
för dynamisk basåtergivning • Pressgjuten aluminiumkorg med 
kylspridare för högre effekttålighet • Ventilerad talspole

SRM3093HX
30 CM (12″) SUBWOOFER MED 
ENKEL 4-OHMS TALSPOLE

 Två kraftiga strontiummagneter
  30 cm TM-MIPP-kon med gummiupphängning

• 76 mm monteringsdjup • 600 watt max musikeffekt • 300 watt 
RMS • 4-ohms värmetålig talspole • Elektrolytiskt behandlad 
polypropylen dammskyddskåpa med ett särskilt aluminiums-
skikt • Baskon i kevlar/kartongpapp • Lättrörlig sampolymerisad 
kompositupphängning • Drivning med dubbla strontiumfer-
ritmagneter • Ventilerad talspole med extra stor öppning • Två 
guldpläterade kopplingsplintar • Linjär poly-cotton spider med 
integrerade snodda ledningar • S.E.T. kylning • Pressgjuten 
aluminiumkorg • Monteringsram med dolda skruvar

PFW1051
25 CM (10″) SMAL SUBWOOFER MED 
ENKEL 4-OHMS TALSPOLE 

 Dubbla strontiumferritmagneter
 S.E.T. kylning

• 120 W högeffektslutsteg med inbyggt lågpassfilter 
• Bas med dubbla talspolar och kraftig strontiummag-
net • Luftkompressionskonstruktion för dynamisk bas 
• Subwoofernivåkontroll för förstärkning/lågpassfilter 
(55 ~ 130 Hz)/fasväljare • MDF-låda med läder-look 
• RCA linjeingång/högnivåingång

SRV202
20 CM (8″) AKTIV SUBWOOFER

 Bas med dubbla talspolar och kraftig strontiummagnet
 120 W högeffektsslutsteg med inbyggt lågpassfilter

Trådfjärrkontroll

ULTRA-SERIEN PLATINUM-SERIEN

SRU1720S 400 W Max.
16,5 CM (6-½″)  
2 -VÄGS KOMPONENTSYSTEM

SRU310H 300 W Max.
2,5 CM (1″) DISKANT MED SILKESKUPOL

SRP1720S 350 W Max.
16,5 CM (6-½″)  
2-VÄGS KOMPONENTSYSTEM 

SRP1320S 300 W Max.
13 CM (5-¼″)  
2-VÄGS KOMPONENTSYSTEM 

 Brett frekvensomfång: 25 ~ 80 000 Hz
  Titanbestruken baskon i glasfiber med  
kraftig strontiummagnet

 Brett frekvensomfång: 25 ~ 50 000 Hz
  Baskon i glasfiber med kraftig strontiummagnet

 Högt frekvensområde: 2 000 ~ 80 000 Hz 
  Titanbestruken diskantkupol i silke med  
neodymmagnet

 Brett frekvensomfång: 40 ~ 50 000 Hz
  Baskon i glasfiber med kraftig  
strontiummagnet

SRX1785
16,5 CM (6-½″) 
FASRIKTIG 2-VÄGS 
KOAXIAL

 Brett frekvensomfång: 28 ~120 000 Hz
 Baskon i glasfiber med kraftig strontiummagnet

250 W Max.

SRX1385
13 CM (5-¼″)  
FASRIKTIG 2-VÄGS 
KOAXIAL

 Brett frekvensomfång: 35 ~120 000 Hz
 Baskon i glasfiber med kraftig strontiummagnet

200 W Max.

SRX6985
15 × 23 CM (6″ × 9″)  
FASRIKTIG 2-VÄGS 
KOAXIAL

 Brett frekvensomfång: 25 ~ 80 000 Hz
 Baskon i glasfiber med kraftig strontiummagnet

350 W Max.

SRQ2030R 400 W Max.
20 CM (8″) 3-VÄGS 
FLERAXIAL

SRQ1720S 300 W Max.
16,5 CM (6-½″) 2-VÄGS  
KOMPONENTSYSTEM

SRQ1320S 200 W Max.
13 CM (5-¼″) 2-VÄGS  
KOMPONENTSYSTEM

SRQ6931R 350 W Max.
15 × 23 CM (6″ × 9″)  
3-VÄGS FLERAXIAL

SRQ1730R 250 W Max.
16,5 CM (6-½″) 3-VÄGS 
FLERAXIAL

SRQ1330R 200 W Max.
13 CM (5-¼″) 3-VÄGS 
FLERAXIAL

  Frekvensomfång: 28 ~ 35 000 Hz
  20 mm diskantkupol i ren silke 
med neodymmagnet

  Frekvensomfång: 40 ~ 35 000 Hz
  20 mm diskantkupol i ren silke  
med neodymmagnet

  Frekvensomfång: 25 ~ 35 000 Hz
  25 mm mellanregisterkupol i ren 
silke med neodymmagnet och  
8 mm diskantkupol i ren silke

  Frekvensomfång: 28 ~ 35 000 Hz
  25 mm mellanregisterkupol i ren 
silke med neodymmagnet och  
8 mm diskantkupol i ren silke

  Frekvensomfång: 28 ~ 35 000 Hz
  20 mm mellanregisterkupol i ren 
silke med neodymmagnet och  
8 mm diskantkupol i ren silke

  Frekvensomfång: 40 ~ 35 000 Hz
  20 mm mellanregisterkupol i ren 
silke med neodymmagnet och  
8 mm diskantkupol i ren silke

SRQ6920R 300 W Max.
15 × 23 CM (6″ × 9″) 2-VÄGS 
KOAXIAL

SRQ1720R 200 W Max.
16,5 CM (6-½″) 2-VÄGS KOAXIAL

SRQ1320R 150 W Max.
13 CM (5-¼″) 2-VÄGS KOAXIAL

SRQ1020R 140 W Max.
10 CM (4″) 2-VÄGS KOAXIAL

SRQ210H 200 W Max.
2 CM (¾″) DISKANT

  Frekvensomfång: 28 ~ 32 000 Hz
  25 mm diskantkupol i ren silke med 
neodymmagnet

  Frekvensomfång: 28 ~ 32 000 Hz
  20 mm diskantkupol i ren silke med 
neodymmagnet

  Frekvensomfång: 40 ~ 32 000 Hz 
  20 mm diskantkupol i ren silke 
med neodymmagnet

  Frekvensomfång: 45 ~ 32 000 Hz
  20 mm diskantkupol i ren silke med 
neodymmagnet

  Frekvensomfång: 2 500 ~ 35 000 Hz
  20 mm diskantkupol i ren silke med 
neodymmagnet

SRC1715 140 W Max. 
16,5 CM (6-½″)  
MODELLANPASSADE  
HÖGTALARE 2-VÄGS KOAXIAL

SRC1315 120 W Max.
13 CM (5-¼″)  
MODELLANPASSADE  
HÖGTALARE 2-VÄGS KOAXIAL

SRC1016 100 W Max.
10 CM (4″)  
MODELLANPASSADE  
HÖGTALARE 2-VÄGS KOAXIAL

SRC1015 100 W Max.
10 CM (4″)  
MODELLANPASSADE  
HÖGTALARE 2-VÄGS KOAXIAL

SRC4616 100 W Max.
10 × 15 CM (4″ × 6″)  
MODELLANPASSADE  
HÖGTALARE 2-VÄGS KOAXIAL

SRC5715 140 W Max.
13 × 18 CM (5″ × 7″)  
MODELLANPASSADE  
HÖGTALARE 2-VÄGS KOAXIAL

  Frekvensomfång: 40 ~ 30 000 Hz
  MIPP-baskon med kraftig stronti-
ummagnet

  Frekvensomfång: 30 ~ 30 000 Hz
  MIPP-baskon med kraftig stronti-
ummagnet

  Frekvensomfång: 35 ~ 30 000 Hz
  MIPP-baskon med kraftig stronti-
ummagnet

  Frekvensomfång: 45 ~ 30 000 Hz
  MIPP-baskon med kraftig stronti-
ummagnet

  Frekvensomfång: 45 ~ 30 000 Hz
  MIPP-baskon med kraftig stronti-
ummagnet

  Frekvensomfång: 45 ~ 30 000 Hz
  MIPP-baskon med kraftig stronti-
ummagnet

HÖGPRESTERANDE HÖGTALARE

MODELLANPASSADE HÖGTALARE

FASRIKTIGA HÖGTALARE

SRV313
KOMPAKT 17 CM (6-¾″) 
MOTDRIVEN, AKTIV SUBWOOFER
• Dubbla talspolar • 120 W högeffektslutsteg med 
inbyggt lågpassfilter • Maxx Bass virtuell basför-
stärkningskrets • 17 cm (6-¾″) motdriven woofer 
med dubbla neodymmagneter • Luftkompres-
sionskonstruktion med pressgjutet aluminiumhölje 
• Fjärrkontroll för kontroll av förstärkning/lågpassfiltrets 
delningsfrekvens (50/75/100/120 Hz)/fasväljare • Blå 
strömindikator • RCA linjeingång/högnivåingång

  Motdriven woofer med dubbla neodymmagneter 
  120 W högeffektsslutsteg med inbyggt låg-
passfilter

•  700 watt max 
musikeffekt
• 350 watt RMS 

 Hög musikeffekt
 Omkopplingsbar basförstärkning

 KLASS AB-SLUTSTEG
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• Bryggkopplingsbart för mono- eller stereodrift • Max uteffekt: 360 W (2 × 180 W vid 4 ohm) 
• Kontinuerlig medeleffekt: 180 W (2 × 90 W vid 4 ohm, 20 Hz ~ 20 kHz @ ≤ 0,05 % THD) 
• Uteffekt bryggkopplat: 1 × 260 W vid 4 ohm, 20 Hz ~ 20 kHz @ ≤ 0,2 % THD • Typisk uteffekt 
vid 2 ohm (stereo): 2 × 130 W vid 2 ohm, 20 Hz ~ 20 kHz @ ≤ 0,2 % THD • Basförstärkning: 
0 ~ +15 dB vid 45 Hz • Justerbara låg- och högpassfilter: 55 ~ 550 Hz eller 550 ~ 5 500 Hz 
• Ställbar signalförstärkningsfaktor: 200 mV till 6 V • Högnivåingångar • Fördröjningskrets för till-/
frånslag • Guldpläterade högtalar- och strömanslutningar  
• Mått: 165 (B) × 56 (H) × 285 (D) mm

• Bryggkopplingsbart för 2-, 3- eller 4-kanalsdrift • Max uteffekt: 720 W (4 × 180 W vid 4 ohm) 
• Kontinuerlig medeleffekt: 360 W (4 × 90 W vid 4 ohm, 20 Hz ~ 20 kHz @ ≤ 0,05 % THD) 
• Uteffekt (bryggkopplat): 2 × 260 W vid 4 ohm, 20 H ~ 20 kHz @ ≤ 0,2 % THD • Typisk uteffekt 
vid 2 ohm (stereo): 4 × 130 W vid 2 ohm, 20 Hz ~ 20 kHz @ ≤ 0,2 % THD • Basförstärkning: 
0 ~ +15 dB vid 45 Hz • Separata och justerbara låg-/högpassfilter för både fram- och bakkana-
lerna: 55 ~ 550 Hz eller 550 ~ 5 500 Hz • Ställbar signalförstärkningsfaktor: 200 mV till 6 V • Hög-
nivåingångar • Fördröjningskrets för till-/frånslag • Guldpläterade högtalar- och strömanslutningar 
• Mått: 165 (B) ×56 (H) × 407 (D) mm

*  ”Maxx Bass” är en patenterad lösning som tillhör KS-Wares. 
”Maxx Bass” är ett registrerat varumärke som tillhör KS-Wares.
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