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Ülevaade ja ettenägelikkus igas tootes
Clarion loodi 1940. aastal ja alates Jaapani esimese autoraadio 

valmistamisest aastal 1951 on ettevõte pidevalt välja töötanud 
murrangulist tehnoloogiat ja toonud turule uuenduslikke tooteid. 
Clarioni usaldusväärsed tehnoloogiad on leidnud tee kõigi maailma 
juhtivate autotootjateni, kas siis meie kaubamärgi all või mitte, ning 
need mängivad võtmerolli inimeste ja nende sõidukite vaheliste 
suhete täiustamisel.

Clarioni enda uurimis- ja arendustegevuse kogemustepagas 
on olnud ajendiks mitte üksnes meelelahutuse pakkumisele, vaid 
ka ohutuma ja turvalisema liikluskeskkonna tagamisele paljude 
põlvkondade vältel. Autode ja võrgustike ühendamise kaudu on 
autodest kiiresti saamas suurepärane koht, kus nautida kvaliteetset 
digitaalsisu ja pääseda juurde rikkalikule teabehulgale.

Ettevõtte lubadus
Täiustada ühiskonda, töötades välja seose heli, 
teabe ja inimsuhtluse vahel ning luues tooteid, 
mis nendele vajadustele vastavad.

Ettevõtte visioon
Seos heli ja teabe edastamise vahel auto 
mobiilses keskkonnas jõuab uuele tasemele, 
tuginedes meie ainulaadsetele ideedele ja 
kõrgetasemelistele tehnoloogiatele. Selle kaudu 
pakume oma klientidele kogu maailmas ohutust, 
turvalisust, mugavust ja põnevust. Clarion on 
valdkonna juhtiv ettevõte, kuna mõistame täpselt 
turu vajadusi ja tagame pikaajalise kasvu.

Suur tulevik imepäraste tehnoloogiate kaudu

Täiustatud kujutise 
tuvastamineja töötlemine 
ohutuma sõidukijuhtimise 
huvides
Clarion osaleb aktiivselt intelligentse 
ohutuse funktsiooni arendamises, mille 
puhul kasutatakse kujutise tuvastamise 
ja töötlemise tehnoloogiaid kasutajate 
toetamiseks sõidukijuhtimisel ja parkimisel. 
Välja töötatakse 360-kraadine kaamera, 
mis kuvab visuaalselt teabe sõiduki 
lähiümbruse kohta. 

Maailma esimene Full Digital 
Sound
Clarion oli esimene tootja, kes töötas välja 
ja tõi turule täisdigitaalse kõlari, mis tasa-
kaalustab suurepärase heli keskkonnasõb-
ralikkusega. Koostöös Dnote’i digitaalse 
signaalitöötluse tehnoloogiaga ja Clarioni 
autodele mõeldud akustikatehnoloogiate 
abil saavutas täisdigitaalne helisüsteem 
edukalt signaaliedastuse digitaalselt digi-
taalsele (digitaalsest allikast kõlarini välja). 

Tundke rõõmu pikkadest 
sõitudest pere või sõpradega
Clarion pakub auto navigeerimissüsteeme, 
mis on mõeldud spetsiaalselt vagunelamu-
tele – need eemaldavad automaatselt teed, 
kus vagunelamud ei tohi sõita, ja kuvavad 
peatuspaikade teavet koos piltidega. 
Süsteemid toetavad uusimaid tehnoloogiaid, 
nagu Apple CarPlay. Kasutage häälkäsklusi, 
näiteks otsingut, ja nautige nutitelefonisse või 
USB-seadmesse talletatud muusikat. Tundke 
täit rõõmu pikkadest sõitudest pere ja 
sõpradega.

Ühildub teenusega 
Apple CarPlay™ täiustatud 
sõidukogemuse pakkumiseks
Apple CarPlay on nutikam, turvalisem viis 
iPhone’i teie telefonis kasutada. Apple 
CarPlay integreerib teie iPhone®-i sujuvalt 
NX807-ga. Saate nüüd helistada, muusikale 
juurde pääseda, saata ning saada sõnumeid 
ja juhiseid ning palju enamat samal ajal teele 
keskendudes.
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Väljakutsuv disain metalldetailidega 
mustal korpusel

Šampanjakuldsed viimistluselemendid 
rõhutavad julget disaini veelgi

Täisdigitaalse signaali edastamine digitaalsest allikast või-
maldab viia kõrglahutusega heli kadudeta otse kõlaritesse. 
Kõlar esitab kvaliteetset täisdigitaalset heli, mis kõlab puhtalt 
ja loomutruult. Digitaalsed signaalid teisendatakse tõhusalt 
heliks, mistõttu on süsteemi maksimaalne väljundvõimsus 
4 korda suurem kui tavapärastel täisdigitaalsetel helisüs-
teemidel*1. Seejuures tarbib süsteem vähe energiat – ligikau-
du 1/5 analoogsüsteemide*2 energiatarbest.
*1  Võrreldes muude Clarioni seadmetega. 

(Tavapäraseid täisdigitaalseid helisüsteeme müüdi ainult Jaapani turul)
*2 Võrreldes tavapärase tehases toodetud helisüsteemi toiteahelaga.

Clarion arendas esimese spetsiaalselt autode 
jaoks mõeldud LSI, mis teisendab digitaalsed 
signaalid tõhusalt heliks, võimaldades Full Digital 
Soundi kvaliteetsemalt ja samas energiasäästli-
kumalt taasesitada.
*3 2015. aasta septembri seisuga (Clarioni uuring)

Digitaalheliprotsessor toetab meie tehases toodetud ning ka 
muude tootjate keskseadmeid ja väliseid digitaal heliseadmeid. 
Süsteemi muudab mitmekülgsemaks ka analoogkõlarite 
ühendamise võimalus.

Kui keskseade on Clarioni auto navigeerimissüsteem 
(digitaalse väljundiga ühilduv), saate hõlpsasti luua 
täisdigitaalse süsteemi ja nautida tipptasemel digitaalset heli.

NX807E, NX807E C, NX706E, NX706E C
*  Teavet ühendatavate mudelite kohta vaadake Clarioni veebisaidilt.
http://www.clarion.com/ee/et/products-personal/multimedia/

Clarioni arendatud maailma esimene*3 
spetsiaalselt autode jaoks mõeldud LSI

Täisdigitaalne üleminek allikast 
kõlariteni muudab heli

Digitaalheliprotsessor tagab 
mitmekülgsuse

Optiline digitaalväljund Clarioni 
ühenduvuse tagamiseks

*  Digitaalse signaali töötlemiseks kasutatakse Trigence Semiconductori Dnote’i tehnoloogiat. 
Dnote on ettevõtte Trigence Semiconductor, Inc registreeritud kaubamärk.

Full Digital Soundi süsteemi näide Analoogsüsteemi hõlmava 
kombineeritud süsteemi näide

Käsujuht
(Z3-ga kaasas)

Käsujuht
(Z3-ga kaasas)

Z3

Z7

Z7

Z25W

Z7

Z7

Z25W

Kesk-
seade

Kõrgsagedus-
element

(Z3-ga kaasas)

Kõrgsagedus-
element

(Z3-ga kaasas)

Kõrgsagedus-
element
(Z3-ga kaasas)

Kõrgsagedus-
element
(Z3-ga kaasas)

Tavapärane süsteem

Helikvaliteedi 
kadu

Minimaalne 
kvaliteedikadu

Full Digital Soundi süsteem

Digitaalne signaal

Digitaalne signaal

Analoogsignaal

Autodes kasutamiseks mõeldud spetsiaalne LSI

D/A-
muundur

Võimsus-
võimendi

Digitaalheli 
allikas

Digitaalheli 
allikas

Installides oma nutitelefoni või tahvel-
arvutisse rakenduse, saate intuitiiv-
sete puutefunktsioonidega kasutada 
ülitäpseid heli häälestamise valikuid, 
nagu jaotusfilter, viiteaeg, graafiline 
ekvalaiser ja muud. Iga parameetrit 
saab hõlpsalt peenhäälestada.

Intuitiivne häälestamine nutitelefoni või tahvelarvutiga

Lubamine nipsamise 
ja topeltkoputusega

Tagumine 
analoogkõlar

Tagumine 
analoogkõlar

Digitaalne 
signaal
Analoog-
signaal

Z3

Z7Z7
Kesk-
seade

AnaloogbassikõlarAnaloogbassikõlar

Võimsusvõimendi

Z3
Full Digital Soundi protsessor
(heliprotsessor/kõrgsageduselement/
käsujuht)

Z7
Täisdigitaalsed kõlarid

Z25W
Täisdigitaalne 
bassikõlar

Full Digital Sound

Clarioni Full Digital Sound on maailmas juhtival kohal

Full Digital Sound

http://www.clarion.com/ee/et/products-personal/multimedia/
http://clarion.com/ee/et/products-personal/fds-system/
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NX807E

Sisseehitatud navigee
rimismooduli ja 17,8 cm 
(7 tolli) puutepaneeliga 
DVDmultimeediajaam (2DIN)

Nautige autos oma iPhone®-i rakenduste turvalisemat toimimist – helistage, kuulake muusikat, saatke 
ja saage sõnumeid ning juhiseid ja palju enam samal ajal teele keskendudes.

KaardidTelefon

Ühildub teenusega Apple CarPlay™ 
täiustatud sõidukogemuse pakkumiseks

Güroskoop ja sõiduki kiiruse impulsi andur ülitäpse 
navigeerimise jaoks

■ Telefon
Apple CarPlay töötab Siriga, mis võimaldab 
häälkäsklustega juurdepääsu kontaktidele ja 
kõnesid teha, numbreid uuesti valida ja 
talletatud sõnumeid kuulata.

■ Maps
Apple Mapsi võimsus ja lihtsus on nüüd 
kasutatavad teie armatuurlaual. Apple CarPlay 
suudab aadresse kasutades ennustada, kuhu te 
kõige tõenäolisemalt minna tahate. Teenus 
Maps esitab isegi prognoositavat teavet selle 
kohta, kui kaua sõit aega võtab.

■ Muusika
Siri võimaldab teil iPhone’ist muusikat kuulata, 
öeldes loo või artisti nime või žanri. See toetab 
teenust Apple Music®, et saaksite hankida 
uusimaid lugusid.

■ Rakendused
Apple CarPlay töötab teie iPhone’i rakendus-
tega, et saaksite nautida piiramatult sisu, seal-
hulgas muusikat, audioraamatuid, netisaateid 
ja muudki.

NX807E

Täiustage oma sõidukeskkonda

Sisseehitatud güroskoop võimaldab jälgida seadme asukohta ka pikkades 
tunnelites, kus GPS-i signaal on halb. Sõiduki kiiruse impulsi andur võimaldab 
täpsemat navigeerimist.

Clarion pakub DAB-valmidusega allikseadmeid, mida on lihtne DAB404E vastuvõtjaga otse ühendada. 
* Ühildub seadmetega NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

DABvalmidusega mudelite tootesari, mis vastab teie vajadustele

NAVIGATSIOON

DAB404E

http://clarion.com/ee/et/products-personal/multimedia/NX807E/
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Siri® Eyes Free

NX807E C

NX706E C NX405E C

Sisseehitatud navigeerimis
mooduli ja 17,8 cm (7tollise) 
puutepaneeliga DVDmultimeedia
jaam (2DIN) vagunelamutele

Sisseehitatud navigeerimismooduli ja 17,8 cm 
(7tollise) puutepaneeliga DVDmultimeediajaam 
(2DIN) vagunelamutele

NX405E C, NX706E C ja NX807E C GPS-navigeerimissüsteem hõlmab vagun- ja haagiselamute jaoks optimeeritud 
kaardiandmeid. See võimaldab otsida ja kuvada marsruute, vältides kohti, kus kehtivad sõiduki suuruse ja kaalu 
piirangud. Peale selle hõlmab süsteem teavet telkimiskohtade ja puhastusjaamade kohta, mis teeb teie sõidu 
võimalikult mugavaks, pakkudes optimaalset marsruuti.

Vagunelamute jaoks optimeeritud navigeerimissüsteem 
(NX405E C, NX706E C, NX807E C)

NX807E C

NX706E C

Avastage uuesti suurepärane õueelu, kasutades GPSnavigeerimist 
koos matkakohtade ja meelelahutusteabega

Sisseehitatud navigeerimismooduli ja 15 cm (6tollise) 
kõrglahutusega ekraaniga DVDmultimeediajaam (2DIN) 
vagunelamutele

(Valikuline 
RCX006)

(Valikuline 
RCX006)

NX405E C

VAGUNELAMU NAVIGEERIMINE

http://j.mp/2mm8pSf
http://clarion.com/ee/et/products-personal/multimedia/NX706EC/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/multimedia/NX405EC/index.html


06 www.clarion.com

Siri® Eyes Free

NX505E NX405E

NX706E

DVD-multimeediajaam (2-DIN) 
sisseehitatud navigeerimismooduli 
ja nutika juurdepääsuga

Sisseehitatud navigeerimismooduli 
ja 15,2 cm (6 tolli) puutepaneeliga 
DVD-multimeediajaam (2 DIN)

DAB404E

Clarion pakub DAB-valmidusega allikseadmeid, mida 
on lihtne DAB404E vastuvõtjaga otse ühendada. 

* Ühildub seadmetega NX405E, 
NX405E C, NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, VX404E

NX405E

Avardage oma maailma otse oma autost

DAB esitab raadiosaateid tavaliselt FM-sagedusvahemikus digi-
signaaliga, millel on CD-kvaliteediga heli. Võrreldes analoogühen-
dusega on DAB-digisignaal puhtam, selles on vähem katkestusi ja 
peegeldusefekti ning ilm ja häiringud mõjutavad signaali vähem.
* Vajab valikulist ZCP133 DAB antenni (müügil eraldi).

Sisseehitatud DAB 
(digitaalne heliedastus)

DAB-valmidusega mudelite tootesari, 
mis vastab teie vajadustele

Sisseehitatud navigeerimis-
mooduli ja 17,8 cm 
(7 tolli) puutepaneeliga 
DVD-multimeediajaam (2-DIN)

Tänu optilisele digitaalsele väljundile on võimalik optilise kaabliga ühendada väliseid seadmeid, nagu 
Clarioni eksklusiivne täisdigitaalne helisüsteem Full Digital Sound või DSP-seadmed, et muuta süsteem 
digitaalseks. Allikseadme ühendamine täisdigitaalse helisüsteemiga Full Digital Sound võimaldab teil 
nautida tipptasemel kvaliteetset täisdigitaalset heli.

Optiline digitaalne väljund süsteemi täiendamiseks 
(NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C)

NX706E

(Valikuline 
RCX006)

NX505E

(Valikuline 
RCB198)

(Valikuline 
RCX006)

NAVIGATSIOON

http://clarion.com/ee/et/products-personal/multimedia/NX706E/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/multimedia/
http://clarion.com/ee/et/products-personal/multimedia/NX405E/index.html
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VX404E

VX407E

DAB404E

NZ502E

15,7 cm (6,2 tolli) puutepaneeliga 
DVD-multimeediajaam (2-DIN)

Sisseehitatud navigeerimismooduli ja 
15,7 cm (6,2 tolli) puutepaneeliga 
DVD-multimeediajaam (2-DIN)

DAB-vastuvõtja
seadmetele NX405E, NX405E C, NX706E, 
NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

Funktsioonid
• DAB, DAB+
• Band-III, L-Band
• Komplekti/teenuse otsing, PTY
•  Komplekti/teenuse silt,  

dünaamilise sildi tugi
• Teenuselink (SEES/VÄLJAS)
• Antenn on komplektis

Ühendage digiaudio/-video oma autoga

DAB (digitaalne heliedastus) paremaks 
kuulamiselamuseks

RCB198
Valikuline kaugjuhtimispult
mudelile NX505E

RCB204
Valikuline väline 
mikrofon

CCA772
Eesmine VTR-kaabel
mudelile NX505E 

CCA644P
Tagumise kaamera sisendkaabel
mudelile NX505E

ZCP133
DAB-antenn
mudelile NX505E

RCX006
Kaugjuhtimispult  
seadmetele NX405E, 
NX405E C, NX706E, 
NX706E C, NX807E, 
NX807E C

RCX008
Valikuline kaugjuhtimispult 
mudelile VX407E

RCX002
Valikuline kaugjuhtimispult 
mudelile CZ505E

RCB176
Valikuline infrapuna-
kaugjuhtimispult
seadmetele CZ315E, 
CZ215E

CCA750
iPod®-i ja iPhone®-i 
videoühenduskaabel
seadmetele NX405E, NX405E C, 
NX505E, NZ502E, VX404E

CCA755
USB-pikenduskaabel (1,0 m) 
seadmetele CZ215E,  
CZ315E, CZ505E

CCA770
HDMI-kaabel
(tüüp A – tüüp A) 
mudelile NX505E

CCA771
HDMI-kaabel 
(tüüp A – tüüp D)
seadmetele NX405E, 
NX405E C, NX505E, 
NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, 
VX404E

● Tarvikud navigeerimise ja multimeedia jaoks

sisseehitatud navigee-
rimis süsteemi ja suure 
lahutusvõimega 17,8 cm 
(7 tolli) ekraaniga 
DVD-multimeediakeskus

DAB404E

(Valikuline 
RCX006)

(Valikuline 
RCX008)

VX404E

VX407E

NZ502E

CCA802
HDMI™-kaabel 
(tüüp A – tüüp A)
NX405E, NX405E C, 
NX505E, NX706E, 
NX706E C, NX807E, 
NX807E C

1-DIN-ises karbis 
täisfunktsionaalne 
kõik-ühes multimeedia 
süsteem

Navigeerimiskaartide 
lihtne uuendamine

* Vajab valikulist ZCP133 DAB antenni (müügil eraldi).

NAVIGEERIMINE/MULTIMEEDIA

http://j.mp/KxhgJy
http://j.mp/2j83Kij
http://clarion.com/ee/et/products-personal/multimedia/VX404E/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/multimedia/NZ502E/index.html
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CZ315E

CZ505E

FZ502E

CZ215E

FZ102E

100 mm

CD-/USB-/MP3-/WMA-/
Bluetooth®-vastuvõtja 

1-DIN DAB / CD-/USB-/MP3-/WMA-/
Bluetooth®-vastuvõtja

USB-/MP3-/WMA-/Bluetooth®-
vastuvõtja 

USB-/MP3-/WMA-vastuvõtja

CD-/USB-/MP3-/WMA-vastuvõtja 

Mitmekülgsed ühenduvusvõimalused, k.a DAB, teevad sõitmisest värvika elamuse

Nutikas disain ühendab meelelahutuse ja sidesüsteemi

Mehhanismivaba uusim disain Töökindlad üldfunktsioonid, mis jätavad võimsa mulje

Seadmel CZ505E on sisseehitatud DAB-tuuner, 
mis ühildub nii DAB kui ka DAB+ raadioülekan-
netega. Tehniliselt võttes kasutavad need kaks 
erinevat kodeeringut (DAB kasutab MP2 ja 
DAB+ aacPlusi kodeeringut), kuid mõlemal juhul 
on ülekandesignaali CD-kvaliteediga heli ana-

loogiga võrreldes selgem ja väiksema müraga. 
Seade toetab ka uusimaid funktsioone, nagu 
tähestikulises järjekorras reastamist. 
* DAB-antenn on kaasas.

Dynamic Beat Enhancer
Muusika dünaamika ja rütmi võimendus dünaa-
milise vahemiku laiendamisega. 

Sound Restorer 
Taastab tihendatud helikandjad, nagu MP3 või 
WMA, võimaldades helikvaliteedi rikkalikumat 
reprodutseerimist.

Virtual Bass 
Virtual Bassi tehnoloogia põhineb psühhoakus-
tikal ning lisab signaalile madala bassiheli har-
moonilisi elemente, et võimendada madalaid 
helisid, mida kõlar füüsiliselt esitada ei suuda. 

Sisseehitatud DAB + tuuner (antenn on kaasas)

Intelligent Tune

* DAB-antenn on kaasas.

CZ505E

FZ102E 

(Valikuline 
RCX002)

(Valikuline
RCB176)

(Valikuline 
RCB176)

CZ215E

CZ315E

FZ502E

Vähendatud sügavusega paigaldamine

AUDIO

http://clarion.com/ee/et/products-personal/audio/CZ505E/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/audio/CZ315E/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/audio/CZ215E/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/audio/FZ502E/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/audio/FZ102E/index.html
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C
M

V
1

C
M

S
4

GR
10

BT

C
M

D
8

M
3
0
3

M
1
0
9

C
M

S
5

C
M

S
2

— — ●∗1 — — — —

KETTAD

— — Ketas Ketas — Ketas —

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● —

FAILID

MP3/
WMA/AAC

MP3/
WMA/AAC ● ● MP3/

WMA/AAC
MP3/

WMA/AAC
MP3/

WMA/AAC 

● ● — ● ● ● ●

EDASTUSSEADMED 

— — ● — — — ●
18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

Ü
H

EN
D

U
S

  ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1

— — — ● ● — —

● — — — — — —

  ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1

Siri® Eyes Free — ● — — — — —

CCA802/
CCA771∗1

CCA802/
CCA771∗1

CCA770/
CCA771∗1 — CCA802/

CCA771∗1
CCA802/

CCA771∗1 —

● ● — — — — —

● Kaks ● Kaks ● ● ● Kaks ● ●

● ∗2 ● ∗2 — ● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 —

2 V / 6 
kanalit

2 V / 6 
kanalit

4 V / 6 
kanalit

4 V / 6 
kanalit

2 V / 6 
kanalit

2 V / 6 
kanalit

2 V / 4 
kanalit

● ∗4 ● ∗4 ● ∗3 ● ∗4 ● ∗4 ● ∗4 ● ∗4

Tagumine Tagumine Eesmine/
tagumine

Eesmine/
tagumine

Eesmine/
tagumine

Eesmine/
tagumine

Eesmine/
tagumine

Valikuline 
DVB-T-tuuner

Valikuline 
DVB-T-tuuner — Valikuline 

DVB-T-tuuner
Valikuline 

DVB-T-tuuner
Valikuline 

DVB-T-tuuner —

Valikuline 
DAB404E

Valikuline 
DAB404E

Sisseehi-
tatud ∗6 — Valikuline 

DAB404E
Valikuline 
DAB404E

Sisseehi-
tatud ∗6

N
AVI

● ∗7 ● ∗7 ● ∗7 ● ∗7 ● ∗7 — —

● — — — — — —

● ● ● ● ● — —
AU

D
IO

— — ● — — — —

● ● — ● ● ● —

● ● ● ● — ● —

— — — BeatEQ BeatEQ BeatEQ —

15-ribaline 15-ribaline — — — —
8-ribaline 
graafiline 
ekvalaiser

● ● ● ● ● ● ●

Ü
LD

ISED
 AN

D
M

ED

50 W × 4 50 W × 4 50 W × 4 MOS-FET 
50 W × 4

MOS-FET 
45 W × 4

MOS-FET 
45 W × 4 40 W × 4

● ● ● — ● ● —

— — ● — — — —

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

N
X
5
0
5
E

N
X
7
0
6
E 

N
X
7
0
6
E 

C

N
X
4
0
5
E

N
X
4
0
5
E 

C

N
X
8
0
7
E

N
X
8
0
7
E 

C

N
Z5

0
2
E

MULTIMEEDIASEERIATE VÕRDLUS

*1  Täpsemat teavet ühilduvate iPod®-i ja iPhone®-i, nutitelefonide ja Bluetooth®-i mudelite kohta leiate meie 
veebisaidilt. http://www.clarion.com/ee/et/user-support/connection/

*2 Esi- ja tagaistme meelelahutus  
*3  Tahavaatekaamera ja CCA644 müüakse eraldi *4 Tahavaatekaamera on eraldi müügil
*5 MPEG2, MPEG4-vormingu tugi. HD TV: maksimaalne eraldusvõime on 720p *6 DAB+-ühilduvus
*7  8 GB (NX807E ja NX807E C puhul 16 GB) microSD-kaardile on talletatud kogu navigeerimisrakendus ja 46 riigi kaardid

C
Z3

1
5
E

C
Z2

1
5
E

ALLIKSEADMESEERIATE VÕRDLUS

M
EED

IA

— ● ● — —

● ● ● — —

● ● ● ● ●
● — — — —

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

Ü
H

EN
D

U
S

● ∗1 ● ∗1 — Parrot ∗1 —

● ● ● CCA748 ∗1 —

Eesmine Eesmine Eesmine Eesmine Eesmine

● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 —

— — — — ●
● ● ● ● ●

AU
D

IO

— ● ● — —

● ● ● ● ●
● Helitugevus Helitugevus ● ∗3 —

— 7-ribaline 7-ribaline — —

— — — ● ∗4 —

● ● — ● —

— — ● — ●
Ü

LD
ISED

 AN
D

M
ED

● ∗5 ● ∗6 ● ∗6 ● ∗5 ● ∗6

● ● ● ● ●
— — — ● —

— ● ● — —

● — — — —

— — — — ●
● ● ● ● ●
● ● ● — — 

*1  Täpsemat teavet ühilduvate iPodi, iPhone’i ja Bluetoothi mudelite kohta leiate meie veebilehelt.    
http://www.clarion.com/ee/et/user-support/connection/

*2 Eesmine 2-kanaliline + tagumine 2-kanaliline või bassikõlar *3  Ülimadalate sageduste võimendus 
*4 Funktsioonid Bass boost, Impact, Excite, Custom *5  13 × 10, 2-realine *6  13 × 10, üherealine 
*7 13 × 8, üherealine

*1  Täpsemat teavet ühilduvate iPodi, iPhone’i ja Bluetoothi mudelite kohta leiate meie veebilehelt.    
http://www.clarion.com/ee/et/user-support/connection/

*2  Eesmine kahe kanaliga + tagumine kahe kanaliga basskõlar *3  3-realine *4  13 × 10  2-realine 
*5 13 × 8 üherealine

V
X
4
0
4
E

V
X
4
0
7
E

C
Z5

0
5
E

FZ
5
0
2
E

FZ
1
0
2
E

MERESÕIDUKI HELISÜSTEEMIDE VÕRDLUSED

M
EED

IA

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — — ● ● ● — —

— — ● — — — — —

● ● — ● ● ● ● ●
— — ● — — — — —

Ü
H

EN
D

U
S

● ∗1
(aptX) ● ∗1 — — ● ∗1 — ● ∗1 —

— — — — ● — — —

— — ● ∗1 — — — — —

● ● — ● ∗1 ● ∗1 — ● ∗1 ● ∗1

● ● Tagumine Tagumine Tagumine — Kaks Pigtail-
kaabel

— — — — — — ● —

● —

— — ● — — — — ●
— ● — ● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 — —

1 heli  
(taga)

1 heli  
(taga)

2 AV  
(taga)

1 heli  
(taga)

1 heli  
(taga)

1 heli  
(ees) Kaks Pigtail-

kaabel

— — ● — — — — —

— — 2-kanaliline — — — 2-kanaliline —

AU
D

IO

4-tsooniline — — — — — Kahetsooniline 
meresõidukile —

— — ● — — — — —

— — ● ● — — — —

15-ribaline 3-ribaline — — — — — —

Ü
LD

ISED
 AN

D
M

ED

— ● ∗3 — ● ∗4 ● ∗4 ● ∗5  — —

— — ● ● — — — —

● —

— — ● — — ● ● ●
— — — ● — — — —

— ● — — ● — — — 

3,5-tolline — 3,5-tolline — — — 4,3-tolline —

MW1/2/4 — MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

TEHNILISED ANDMED

http://www.clarion.com/ee/et/user-support/connection/
http://www.clarion.com/ee/et/user-support/connection/
http://www.clarion.com/ee/et/user-support/connection/
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210 mmXC1410

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

Täiustage heli lihvitud kompaktse kujunduse ja 
konkurentsitu võimsusega

Rohkem rõhku bassile

300 W 4 kanaliga 
mikrovõimendi

25 cm (10 tolli) passiivne 
bassikõlar koos üliõhukese 
suletud kastiga

30 cm (12 tolli) passiivne 
bassikõlar koos suletud 
kastiga

Tänu vooluringi lahendusele ei tee Clarioni kva-
liteetsed helivõimendid magnetilise häirekindlu-
se suhtes kompromisse, minimeerides nii moo-
nutust. Tulemuseks on kvaliteetne heli, mida 
võite nautida mitmesugustes süsteemides.

XC1410 on oma kompaktsetest mõõtmetest 
hoolimata suurepärane D-klassi 4-kanaliga või-
mendi, mis tagab hämmastava heliväljundi.

On ainult üks viis, kuidas Clarioni allikseadmed 
saavad pakkuda ilma igasuguse järeleandmis-
teta väljundvõimsust ja lineaarsust: MOS-FET 
ehk metalloksiid-pooljuhi väljatransistoritega 
võimendus. Tavapärastest toiteallikatest väik-
sem ja tõhusam MOS-FET-lülitusega võimen-
dus edastab võimsust heli vähem moonutades 
ning sisse- ja väljalülitamise  heli tekitamata. 
See tähendab, et võite helitugevuse kas põhja 
keerata või seadistada selle vaikselt kuulata-
vaks. Mõlemal juhul on heli kristalselt selge.

Vooluringi lahendus tagab 
kvaliteetse heli

Tipptehnoloogia  
mikrosuurusesMOS-FET-lülitusega võimsusvõimendi

2-oomine stabiilsus

Sellise disainiga Clarioni võimendid on maksi-
maalselt võimsad ja vankumatult usaldusväär-
sed ning nende näivtakistus on väiksem, mis 
tähendab suuremat võimsust.

Funktsioonid
• Maksimaalne väljundvõimsus 300 W
• 75 W × 4 kanalit 2 oomi juures
• 50 W × 4 kanalit 4 oomi juures
• Valitav kõrge/madal tundlikkus
• D-klassi toiteallikas ja väljundastmed
• MOS-FET-lülitusega transistorid
• Sujuva sisse- ja väljalülitusega vooluring
• Maanduskontuuriga isoleeritud vooluring

XC1410

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

VÕIMENDI/BASSIKÕLARID

SARI

SARI

30 cm (12 tolli) ühe 4-oomise 
võnkepooliga bassikõlar

25 cm (10 tolli) ühe 4-oomise 
võnkepooliga bassikõlar

25 cm (10 tolli) ühe 4-oomise võnkepooliga 
madala paigutusega bassikõlar

http://j.mp/2mlUA63
http://j.mp/2mm0gNn
http://clarion.com/ee/et/products-personal/speaker/WG3020/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/speaker/WG2520/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/speaker/WF2520/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/speaker/XC1410/index.html
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SH1724S
SH1734R

SH1334R SH6934R

SRG1733R

SRG6953R

SRG6943R

SRG1333R

SRG1713R SRG1313R SRG1013R

SRG1033R

SRG213H

SRG5733CSRG6933R

SRP1723S
SRP1323S

SRG1723S

SRG1723R SRG1323R SRG1023R SRG4623C

SRG1323S

● Mitmeteljeline, kolmesuunaline

● Mitmeteljeline, kolmesuunaline● Komponentsüsteem

Max 600 W

15 × 23 cm (6 × 9 tolli) 
mitmeteljeline, 
kolmesuunaline

Max 350 W

13 cm (5,25 tolli) 
mitmeteljeline, 
kolmesuunaline

Max 400 W

16,5 cm (6,5 tolli) 
mitmeteljeline, 
kolmesuunaline

Max 400 W

16,5 cm (6,5 tolli) 
kahesuunaline 
komponentsüsteem

Max 300 W

Max 600 W

Max 550 W

Max 250 W

Max 260 W Max 210 W Max 190 W

Max 210 W Max 250 W

Max 200 W

16,5 cm (6,5 tolli) 
mitmeteljeline, 
kolmesuunaline

15 × 23 cm (6 × 9 tolli) 
mitmeteljeline, viiesuunaline

15 × 23 cm (6 × 9 tolli) 
mitmeteljeline, neljasuunaline

13 cm (5,25 tolli) 
mitmeteljeline, 
kolmesuunaline

16,5 cm (6,5 tolli) 
kahekoonuseline

13 cm (5,25 tolli) 
kahekoonuseline

10 cm (4 tolli) 
kahekoonuseline

10 cm (4 tolli) mitmeteljeline, 
kolmesuunaline

2,5 cm (1 tolli) 
kõrgsageduslik 
sümmeetriline 
element

13 × 18 cm (5 × 7 tolli) kohandatud 
mitmeteljeline, kolmesuunaline

Max 450 W

15 × 23 cm (6 × 9 tolli) 
mitmeteljeline, kolmesuunaline

Tehnoloogia järgib nutikust

●

Max 350 W

16,5 cm (6,5 tolli) 
kahesuunaline 
komponentsüsteem

Max 300 W

13 cm (5,25 tolli) 
kahesuunaline 
komponentsüsteem

● Komponentsüsteem
Max 350 W

Max 280 W Max 230 W Max 200 W Max 200 W

16,5 cm (6,5 tolli) 
kahesuunaline 
komponentsüsteem

16,5 cm (6,5 tolli) koaksiaalne, 
kahesuunaline

13 cm (5,25 tolli) koaksiaalne, 
kahesuunaline

10 cm (4 tolli) kahesuunaline 10 × 15 cm (4 × 6 tolli) kohandatud 
koaksiaalne, kahesuunaline

Max 300 W

13 cm (5,25 tolli) 
kahesuunaline 
komponentsüsteem

● Mitmeteljeline, kolmesuunaline ●  Kõrgsageduslik sümmeetriline  
element

●  Mitmeteljeline, neljasuunaline

●  Mitmeteljeline, viiesuunaline

●   Kahekoonuseline

● Koaksiaalne, 2-suunaline

Võimendi/
bassikõlarite/
kõlarite sari

KÕLARID

SARI

SARI

SARI

http://clarion.com/ee/et/products-personal/speaker/
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CC6500E

CC520

CJ5600E CJ7500E CJ7600E EA2182E

CC2020E

CC720

CC6600E

MONITORISÜSTEEMID

CMOS-värvikaamera 
(katikuga) 
(lainurk/peegelkujutis)

Nähtavust hõlbustav 
CMOS-kaamera

5,6-tolline värviline 
LCD-monitor

7-tolline LCD-laiekraan-
monitor

Infrapunavalgusega 
värviline CCD-kaamera 
(lainurk/peegelkujutis)

Nähtavust hõlbustav CMOS-
kaamera (tõene / peegelkujutis)

CMOS-värvikaamera 
(katikuta) 
(lainurk/peegelkujutis)

7-tolline laiekraaniga 
digitaalne LCD-monitor

4 kaamera 
juhtplokk

Ohutuskaamerad ja jälgimissüsteemid

KOMMERTSVEOKI TAHAVAATEKAAMERA INFRAPUNAVALGUSEGA KOMPAKTNE 
VÄRVILINE CCD-KAAMERA

CMOS VÄRVILINE KAAMERA

Valmistatud ohutuks juhtimiseks

•  Eraldi režiim sisu näitamiseks 
neljal ekraanil

•  Ohutulede tuvastamine
•  ND-liitmik, mis töötab lukustatuna

Vastupidav ehitus, vähene moonutamine, kaasas on 
väheste varikujutistega eesmine kaitsekatik (ainult 
mudelil CC6500E)

CC6500E/CC6600E põhifunktsioonid
•  Tugev, usaldusväärne ja vastupidav kvaliteetne kaamerasüsteem on 

valmistatud üleni originaalosadest.
•  Viimase põlvkonna 330 000-piksline CMOS-andur tagab vähese 

müraga öised kujutised.
•  Katiku fluorkate väldib mustuse ja lume kinnitumist.

Dünaamilise vahemiku funktsioon ja infrapunavalgustid 
parandavad juhi nähtavust pimedas

Funktsioonid
•  Dünaamilise vahemiku funktsioon 

parandab kaamera pildi selgust nii 
valges kui ka pimedas.

•  5 sisseehitatud infrapunaemitterit.  
•  Sisseehitatud mikrofon.
•  Sisseehitatud soojendi tagab kaamera pideva valmisoleku 
•  Ilmastikukindel valualumiiniumist korpus. 
•  Elektrooniline iiris.
•  Saab ühendada ka universaalse kuvariga, millel on 

komposiitsisendi (RCA) liides, kasutades selleks mõeldud 
muundamiskaablit (CCA730). (Ainult 12 V sõidukid)

Kui ühendate CC520 või CC720 
Clarioni navigeerimisseadme multi-
meediaseadmesse, aitavad erinevat 
värvi juhtjooned tuvastada vahemaa 
teie sõidukist ohutu peatumiskohani.

Kaugusemõõtmise juhtjooned 
(punane, oranž, kollane, roheline) 
teevad parkimise lihtsaks

CJ7600E

CC520

CJ5600E CJ7500E

CC720

EA2182E

Peegelkujutis

Lainurk

Peegelkujutis

Lainurk

SurroundEye SÜSTEEMTAHAVAATEKAAMERAD

Kaamerad

http://clarion.com/ee/et/products-business/visionsystem/
http://clarion.com/ee/et/products-personal/camera/CC520/
http://clarion.com/ee/et/products-personal/camera/CC720/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-business/visionsystem/CJ5600E/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-business/visionsystem/CJ7500E/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-business/visionsystem/CJ7600E/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-business/visionsystem/EA2182E/index.html
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EG2300E

RCB210

CC6300E

SurroundEye kaamera 
juhtseade

Ülilaia nurgaga 
kompaktne 
CMOS-kaamera 
(160° tõene kujutis)

Valikulüliti

● Kaamera- ja monitorisüsteemi tarvikud

SurroundEye süsteem

Sõidukisse paigaldatud mitme kaameraga linnulennult jäädvustatud vaates kujutised kuvatakse sõidukis oleval monitoril. 
See süsteem toetab ohutumat sõitu, võimaldades juhil näha pimedaid nurki.

Ohutu sõidu tugisüsteem — SurroundEye

4 kaamerat
•  Ees keskel: CC6300E 

(160° tõene kujutis)
•  Taga keskel: CC6300E 

(160° tõene kujutis)
•  Vasakul küljel: CC6300E 

(160° tõene kujutis)
•  Paremal küljel: CC6300E 

(160° tõene kujutis)

Ekraani lukustamine
• Tagurdustuli 
• Vasak suunatuli
• Parem suunatuli
• Keskmine uks

Sobivad bussid
Keskmiste ustega bussid 
(kogupikkus: ligikaudu 9 kuni 12 m)

4 kaamerat 
ülaltvaates

4 kaamerat 
ülaltvaates

4 kaamerat 
ülaltvaates

2 kaamerat 
ülaltvaates

(Vaikeseaded)

(Vaikeseaded)

(Vaikeseaded)

TagumineTagumine Must ekraan (vaigistatud)

Tagumine Tagumine Tagumine Tagumine

Kaamera paigaldusasendid
Bussid

4 kaamerat (paremale ja vasakule pöörates)4 kaamerat (paremale ja vasakule pöörates)

4 kaamerat (tagurdades) 4 kaamerat (keskmine uks on avatud)

SurroundEye

Ekraani 
vahetamine

Ekraani 
vahetamine

Ekraani 
vahetamine

SurroundEye SÜSTEEM

Eesmine

EG2300E

Monitor

Eesmine kaamera
RCB210 Vasak/parem kaamera Tagumine kaamera

Sõiduk

Releekaabel

Tagumine

 
CAA188
CCD-kaamera toiteplokk
•  8-viiguline mini-DIN-väljund seadmele MAX983HD
• Tagurdamiskäigu ühendus
•  Käsitsi sisse/välja lülitamise lüliti 
• Ühildub 12 V-ga

RCB211
Juhtmevaba 
kaugjuhtimispult 
mudelile EA2182E

Kompaktkaamera kaablid
CC2011 ja CC1030E sarja kaamerate jaoks
CCA532 (7 m / 23 jalga) 
CCA533 (10 m / 33 jalga)
CCA534 (15 m / 49 jalga)
CCA553 (23m / 65 jalga)

CCA712
Vastuvõtja 
mudelile RCB211

CCA730
üldotstarbelise AV-monitori 
ühendamiseks videosisendi 
pesaga
•  Ainult 12 V sõidukite jaoks

CCA416 (5 m / 16 jalga) 
CCA392 (7 m / 23 jalga) 
CCA393 (10 m / 33 jalga) 
CCA394 (15 m / 49 jalga) 
CCA395 (20 m / 65 jalga)

Vastupidava kaamera kaablid
seadmetele CC2001F, CC2000E, 
CC2003E, CC2002E

Kaamera pikenduskaablid
CCA439 (0,9 m / 3 jalga)
CCA391 (5 m / 16 jalga)
CCA415 (10 m / 33 jalga)

Asenduskaabel
CCA788 (0,2 m / 7,87 tolli)
CCA789 (0,2 m / 7,87 tolli)
CCA790 (0,3 m / 11,81 tolli)
CCA818 (0,3 m / 11,81 tolli)

Vastupidava kaamera kaabel 
mudelite CC6500E, CC6600E, CJ7600E ühendamiseks

CCA791 (5 m / 16 jalga)
CCA792 (7 m / 23 jalga)
CCA793 (10 m / 33 jalga)
CCA794 (13 m / 42 jalga)

Vastupidav pikenduskaabel

CCA799 (0,9 m / 3 jalga)
CCA800 (7 m / 23 jalga)
CCA801 (10 m / 33 jalga)

KAAMERAKAABLID 
CC3000E jaoks
CCA729 (20 m / 65 jalga)
CC3000E, CJ5600E, CJ7000E, 
CJ7100E ühendamiseks

CCA795 (15 m / 49 jalga)
CCA796 (18 m / 59 jalga)
CCA797 (20 m / 65 jalga)
CCA798 (23 m / 75 jalga)

UG2176A
Kalibreerimistarkvara 
ja liidesemoodul

http://clarion.com/ee/et/products-business/surroundeye/
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CMV1

CMS4

CMD8

GR10BT

CMS5 CMS2

Konstrueeritud meresõidukite jaoks

Meresõiduki veekindel DVD-/CD-/USB-vastuvõtja

„Musta kastiga” digimeediavastuvõtja 
veekindla juhtseadmega

Digimeediavastuvõtja 10,9 cm (4,3-tollise) värvilise LCD-
ekraaniga veekindla juhtseadmega, mis ühildub J1939-ga 

Veekindel CD-/USB-vastuvõtja

Musta kastita USB-/MP3-/WMA-
vastuvõtja

Loodud vee- ja soolakindlaks 
(CMV1, CMD8)

Peidetud allikseade 
paindlikuks paigaldamiseks

• Bluetooth® aptX kvaliteetse voogesituse jaoks
• 7-ribaline graafiline ekvalaiser
• 4-tsooniline helitugevuse juhtimine

Ühendage nutitelefon süsteemiga 
1,1-amprise USB-kaabliga, et esitada 
muusikat seadmes CMS2.

CMS5

Digimeediavastuvõtja veekindla juhtseadmega

CMS2

Valikuline 
RCX002CMV1 CMD8

4-tsooniline meelelahutus

Bluetooth stereoheli voogesitamiseks

Clarioni CMS4 on parim meediakeskus, mis 
on loodud kasutajaliidese täiustamiseks ja 
kuulamiskogemuse parandamiseks.

Sisseehitatud Bluetoothiga saab stereoheli voogesitada 
mitmesuguste Bluetoothiga ühilduvate seadmetega. Esitage 
mugavalt ja juhtmevabalt ühendatud Bluetoothi seadmesse, 
näiteks mobiiltelefoni või teisaldatavasse muusikamängijasse 
salvestatud muusikat.
* Oleneb mobiiltelefonist.

CMS4

GR10BT

MERESÕIDUKI VASTUVÕTJA

http://j.mp/2mm43ul
http://j.mp/2mm0bct
http://clarion.com/ee/et/products-personal/marine/CMV1/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/marine/CMD8/index.html
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M303 M109

CMG1722R

CM7123T

CMG1622R

CMQ2512W

CMG1622S

MW4

MW1

CMG2512W

CM1625

MW2

MF1

CMQ1622RL CMQ6922R

Bluetooth-ühendusega CD-/USB-/MP3-/WMA-vastuvõtja CD-/MP3-/WMA-vastuvõtja

M303 M109Valikuline 
RCX002

MERESÕIDUKI TOOTED

16,5 cm (6,5 tolli) koaksiaalne 
kõlarisüsteem sinise LED-
valgustusega

18 cm × 25 cm (7 × 10 tolli)  
tornkõlar pöördklambritega

25 cm (10 tolli) ühe 
4-oomise võnkepooliga 
kvaliteetbassikõlar

15 × 23 cm (6 × 9 tolli) 
koaksiaalne kahesuunaline 
veekindel kvaliteetkõlar

Veekindla 3-tollise värvilise 
LCD-ekraani juhtmega 
kaugjuhtimispult
seadmetele CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, CMV1, M303

Veekindel LCD-ga 
kaugjuhtimispult
seadmetele CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, CMV1, M303

16,5 cm (6,5 tolli)  
koaksiaalne kahesuunaline  
veekindel kõlar

Veekindel  
kaugjuhtimispult 
seadmetele CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, CMV1, M303

Juhtmeta  
RF-kaugjuhtimispult
seadmetele CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, CMV1, M303

17 cm (7 tolli) koaksiaalne 
kahesuunaline veekindel 
kõlar

16,5 cm (6,5 tolli) koaksiaalne 
kahesuunaline veekindel kõlar

16,5 cm (6,5 tolli) koaksiaalne 
kahesuunaline veekindel 
komponentkõlarite süsteem

25 cm (10 tolli) ühe 4-oomise 
võnkepooliga bassikõlar

CCAUSB
USB-pikendus-
kaabel

MWRXCRET
10-meetrine 
kaugjuhtimispuldi 
pikenduskaabel
seadmetele MW1, MW2

CCAAUX
RCA / 3,5 MM 
lisasisendi kaabel

MWRYCRET
Kaugjuhtimispuldi 
Y-kaabel
seadmetele 
MW1, MW2

● Tarvikud

Meresõidukite kõlarid ja bassikõlarid

Kvaliteetsed kõlarid ja bassikõlarid meresõidukitele

Kaugjuhtimisseade meresõidukitele

 SARI

 SARI

MW6
NMEA 2000 liidesemoodul
seadmetele CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, CMV1, M303

RCX002
Valikuline kaugjuhtimispult 
seadmetele CMD8, M303

Meresõidukite sari

http://clarion.com/ee/et/products-personal/marine/M303/index.html
http://clarion.com/ee/et/products-personal/marine/M109/index.html
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Trükitud ELis kloorivabale paberile.   

Lisateavet saate Clarioni müügiesindajalt.

• “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect 
specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. 
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. 
Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod and Siri 
are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of Apple Inc. 
• Android™ on etevõtte Google Inc. kaubamärk. • Toodetud ettevõtte Dolby Laboratories litsentsi alusel. Dolby, Dolby 
Audio, Pro Logic ja topelt-D sümbol on ettevõtte Dolby Laboratories kaubamärgid. • Sõnamärk Bluetooth® ja logod 
on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. registreeritud kaubamärgid ning Clarion Co., Ltd. kasutab märke litsentsi alusel. 
Muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad nende omanikele. • DivX®, DivX Certified® ja seotud logod on ettevõtte 
DivX, LLC kaubamärgid ning neid kasutatakse litsentsi alusel. DivX Certified® mängib DivX® videot, kaasa arvatud 
tasulist sisu. Kaitstud ühe või rohkema järgmise USA patendiga: 7 295 673; 7 460 668; 7 515 710; 7 519 274 
• Smart Accessi logod ja kaubamärgid on Clarion Co,. Ltd. kaubamärgid. • HDMI, High-Definition Multimedia Interface 
(suure lahutusvõimega multimeedia liides) ja HDMI logo on firma HDMI Licensing LLC kaubamärgid või USA-s ja 
teistes riikides registreeritud kaubamärgid. • Kõik muud kaubamärgid ja ärinimed kuuluvad vastavatele omanikele.  
• microSDHC logo kuulub ettevõttele SD-3C, LLC.

• Tehnilisi andmeid ja disaini võidakse ette teatamata muuta. • Fotod ei ole siduvad. Tootja ja importija ei 
vastuta trükivigade eest. • Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende omanikele. • Kõik kataloogis toodud 
seadmed on mõeldud eelkõige sõiduautodesse paigaldamiseks. Nende kasutamine veoautodes, traktorites, 
maastikusõidukites, ehitusmasinates, paatides (v.a meresõidukid) ja muudes eriotstarbelistes sõidukites 
või mootorratastes pole soovitatav. • iPodi video taasesituse jätkamine ei pruugi olla võimalik. Iga kord, kui 
ACC lülitatakse SISSE/VÄLJA, algab taasesitus uuesti faili algusest. • Pole tagatud, et kõik kataloogi kaubad 
mängivad CCCD-sid (Copy Control CD), Hybrid SACD-e (Super Audio CD), CD-R/RW-sid ja DVD±R/RW-sid. 
• Ühendatavad iPodi mudelid leiate Clarioni veebisaidilt. • Clarioni navigatsioonisüsteeme ei saa asendada oma 
äranägemisel. Clarioni navigeerimissüsteemis esitatud marsruudisoovitusi ei tohi kunagi pidada tähtsamaks 
kohalikust liikluskorraldusest, teie enda otsustusvõimest ja/või teadmistest ohutu sõidustiili kohta. Eirake 
navigeerimissüsteemi marsruudisoovitusi, kui soovituste järgimine tooks kaasa ohtliku või ebaseadusliku 
manöövri, paneks teid ohtlikku olukorda või suunaks teid piirkonda, mida peate ohtlikuks. • Navigeerimissüsteemi 
esitatud nõuanded on soovituslikud. Võivad esineda olukorrad, kus navigatsioonisüsteem kuvab sõiduki 
asukoha vääralt, ei suuda anda soovitusi ja/või ei suuda juhtida teid soovitud sihtkohta. Sellistes olukordades 
toetuge enda otsustele, võttes arvesse kehtivaid sõidutingimusi. • Ärge kasutage navigatsioonisüsteemi 
hädaabiteenistustesse juhtimiseks. Andmebaasis puudub selliste hädaabi teenusepakkujate nagu politsei- ja 
tuletõrjeüksuste, haiglate ja kliinikute täielik loetelu. Toetuge sellistes olukordades oma otsustele ja oskusele teed 
küsida. • Ühilduvus nutitelefoniga võib olenevalt mudelist ja operatsioonisüsteemist varieeruda. Üksikasju leiate 
veebisaidilt www.clarion.com. • Selleks et hoiduda liiklusõnnetustest ja -väärtegudest pidage silmas, et tegelikud 
liiklustingimused ja -eeskirjad on navigatsioonisüsteemis sisalduvatest tähtsamad. 

Märkused
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