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Distributor

WH143/WH143H/WH253H

SISTEM HEADFON 
NIRKABEL
• WH143H: Headfon nirkabel IR 
• WH253H: Headfon nirkabel IR 
kanal ganda

FM200

MODULATOR FM
• Masukan audio 2-kanal • Saklar 
On/Off • Kontrol tingkat volume 
• Frekuensi penerimaan FM: 
88.7MHz/89.1MHz

VA700

AMPLIFIER 
DISTRIBUSI VIDEO
• 1 kontrol gain • 1 masukan video
• Keluaran video 75 ohm  7 buffer
• Sinyal video stabil untuk maksimal 
7 monitor LCD

CC2011E
KAMERA CCD ULTRA RINGKAS-
WARNA (CITRA BELAKANG)

CAA185
KOTAK DAYA UNTUK KAMERA CCD
• Line-out video dengan koneksi gigi 
mundur untuk MAX686BT, VRX786BT, 
VRX586USB, VX709A, VZ709A, NX509A, VZ509A • Line-out 
video NTSC untuk semua LCD lainnya dengan masukan NTSC 
•Kompatibel dengan 12V

KABEL KAMERA UNTUK 
CC2011E
• Kabel penghubung untuk 
kamera ringkas

● Aksesori

PQE033
PENUTUP KAMERA 
PELENGKAP UNTUK CC2011E

Sistem kamera CCD tampak belakang

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

Plus, kemungkinan integrasi navigasi 
untuk peralatan yang telah Anda miliki…

• Profil ramping universal • Playback MPEG 1/2/4, MP3 dan WMA • Mode 
tampilan mampu-suai: Lebar/Normal • Pengendali jarak jauh inframerah den-
gan tampilan di layar • 2 masukan Audio/Video untuk perangkat eksternal • 
1 keluaran Audio/video untuk aplikasi multi monitor • Lampu atap internal • 
Termasuk 2 headfon untuk OHM1075VD, 1 headfon untuk OHM875VD

■ FITUR OHM1075VD / OHM875VD
OHM875VD
MONITOR DIGITAL
HIBURAN 8-INCI
DI ATAS KEPALA OHM1075VD

MONITOR DIGITAL
HIBURAN 10,2-INCI
DI ATAS KEPALA

BLT370
PONSEL / AUDIO 
BLUETOOTH
Transceiver ponsel/audio
bluetooth untuk input aux

CCA-723
KABEL PENGHUBUNG
VIDEO iPod
•  Untuk NX509A/VZ709A/

VX709A/VZ509A/
FZ709A/FZ409A/
MAX686BT/VRX786BT

RCB-199

MIKROFON 
EKSTERNAL
•  Untuk VZ709A/VX709A/

MAX686BT/VRX786BT

CCUiPod1
KABEL PENGHUBUNG 
iPod
•  Untuk VX409A/VZ409A/

VRX486VD/MAX386VD

Monitor atas

SA509
(Kabel video RCA) NP509A  

Sistem navigasi
memori hide-away

SA509 
(Speaker) 

SA509
(Remote eye)

Segala monitor

Sudah memiliki unit utama Clarion? Model AV dari Clarion, seperti VX709A, 
VZ709A dan VZ509A, dapat diintegrasikan dengan sistem navigasi mobil. 
Selain itu, monitor eksternal terpisah juga dapat dihubungkan dengan navigasi 
menggunakan kit aksesori mandiri SA509.
*CCB509 diperlukan untuk VX709A dan VZ709A

■ Segala Model AV

SA509
(Pengendali jarak 
jauh)

• Spesifi kasi dan desain dapat berubah tanpa ada pemberitahuan. • Foto yang ditampilkan tidak bersifat mengikat. Pabrikan dan pengimpor tidak bertanggung jawab atas kesalahan pencetakan. • Simbol Dolby, Dolby Surround, Pro Logic dan 
double-D adalah merek dagang dari Dolby Laboratories. • iPod dan iTunes adalah merek dagang Apple Komputer, Inc. yang terdaftar di AS dan negara-negara lainnya. • Merek dagang dan logo Bluetooth® adalah milik Bluetooth® SIG, Inc. dan 
setiap penggunaan dari merek dagang tersebut oleh Clarion dilakukan dengan izin. Merek dagang dan nama komersial lainnya adalah milik dari masing-masing pemiliknya. • DivX®, DivX® Certifi ed, dan logo lain yang terkait adalah merek dagang 
dari DivX, Inc., dan digunakan dengan izin. • Dibuat dengan izin dari BBE Sound, Inc. • Dilisensi oleh BBE Sound, Inc. di bawah salah satu atau lebih paten AS berikut ini : 5510752, 5736897. BBE dan simbol BBE adalah merek dagang terdaftar 
BBE Sound, Inc. • Semua merek dagang lainnya adalah milik dari masing-masing pemiliknya. • Semua unit dalam katalog ini khusus ditujukan untuk dipasang dalam mobil penumpang. Penggunaan dalam kereta api, traktor, kendaraan off -road, 
peralatan mesin konstruksi, kapal boat (kecuali model AL), dan kendaraan khusus lainnya atau pada sepeda motor tidak disarankan. • Tidak ada jaminan bahwa semua unit dalam katalog ini dapat memutar CD yang dihasilkan dari CCCD (Copy 
Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW dan DVD±R/RW.• Pengemudi harus menyadari dan mematuhi hukum di negaranya ketika mengoperasikan segala jenis peralatan multimedia/navigasi. • Panel LCD menggunakan komponen 
mutakhir berteknologi tinggi dan memiliki tingkat piksel efektif sebesar 99,99%. Namun demikian, perlu dipahami bahwa ada piksel efektif sebesar 0,01% atau kurang yang mungkin tidak berfungsi. • Produk ini dilindungi oleh hak kekayaan intelektual 
tertentu dari Microsoft. Dilarang menggunakan atau mendistribusikan teknologi tersebut selain untuk keperluan produk ini tanpa izin dari Microsoft. Logo Windows Media dan Windows adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft 
Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lain. • Silakan kunjungi situs web Clarion untuk model iPod yang dapat dihubungkan. • Model yang kompatibel dengan WMDRM 10: produk ini dilindungi oleh hak kekayaan intelektual tertentu dari 
Microsoft Corporation. Dilarang menggunakan atau mendistribusikan teknologi tersebut selain untuk keperluan produk ini tanpa izin dari Microsoft Corporation. • Sistem navigasi ini sebaiknya tidak digunakan sepenuhnya sebagai pengganti keputusan 
Anda dalam mengemudi. Rute yang disarankan oleh sistem navigasi ini sesuai dengan peraturan lalu lintas setempat, keputusan pengguna, dan/atau praktik mengemudi yang aman. Rute yang disarankan oleh sistem navigasi boleh tidak diikuti 
apabila rute yang diberikan dapat: menyebabkan manuver berbahaya atau ilegal, menempatkan Anda dalam situasi berbahaya, atau mengarahkan ke area yang menurut Anda tidak aman. • Petunjuk yang diberikan oleh sistem navigasi sebaiknya 
dianggap sebagai saran saja. Mungkin terdapat situasi dimana sistem navigasi salah menampilkan lokasi kendaraan, tidak dapat menyarankan rute terpendek, dan/atau gagal menunjukkan tujuan yang diinginkan. Dalam kondisi tersebut, percayakan 
pada keputusan Anda sendiri, dengan mempertimbangkan kondisi pengemudian yang sedang dihadapi. • Jangan menggunakan sistem navigasi untuk mengarahkan Anda ke layanan darurat. Database tidak mencakup semua lokasi penyedia 
layanan darurat seperti polisi, pemadam kebakaran, rumah sakit dan klinik. Harap gunakan keputusan dan kemampuan Anda untuk menemukan arah dalam situasi tersebut. • Sebagai pengemudi Anda bertanggung jawab atas keselamatan Anda di 
jalan. • Untuk menghindari kecelakaan lalu lintas atau pelanggaran lalu lintas, perlu diingat bahwa kondisi jalan dan peraturan lalu lintas yang sebenarnya harus lebih diutamakan daripada informasi yang terdapat dalam sistem navigasi. • Oleh karena 
itu, dalam perangkat lunak navigasi mungkin terdapat informasi yang tidak lengkap karena telah lama, kondisi yang berubah, dan karena bawaan dari sumber yang digunakan. Harap perhatikan keadaan dan peraturan lalu lintas yang sebenarnya 
selama mengemudi. • Sistem navigasi tidak menyediakan, atau bertanggung jawab dalam bentuk apa pun; informasi terkait peraturan lalu lintas dan jalan; spesifi kasi kendaraan termasuk batasan bobot, tinggi, lebar, muatan, dan/atau kecepatan; 
kondisi jalan yang meliputi kemiringan jalan dan/atau kondisi permukaan jalan; informasi hambatan yang meliputi tinggi dan lebar terowongan, dan/atau kondisi pengemudian dan/atau jalan raya yang berlaku. Selalu percayakan pada keputusan 
Anda sendiri dengan mempertimbangkan kondisi pengemudian yang sedang dihadapi. • Minimalkan waktu yang digunakan untuk melihat layar navigasi saat mengemudi. • Pengemudi sebaiknya tidak mengoperasikan unit saat mengemudi. Pastikan 
menghentikan kendaraan di tempat yang aman saat pengemudi mengoperasikan unit ini. Demi keselamatan, beberapa fungsi navigasi dilarang digunakan kecuali kendaraan dalam kondisi berhenti dan rem parkir diaktifkan.

Catatan



Pengendali jarak jauh

Imajinasi menjadi kenyataan
Gagasan dan pemikiran menjadi amat berarti jika diberi bentuk dan wujud. 
Di Clarion, kami mengkhususkan diri dalam merancang konsep 
paling inovatif, dan ramah insani untuk hiburan dalam kendaraan, 
dan mewujudkannya menjadi solusi nyata yang akan mengubah 
pengalaman berkendaraan Anda dengan mulus tanpa hambatan. 
Memadukan manusia dengan musik serta media dalam lingkungan 
yang bergerak — bersama Clarion H.M.I., Anda adalah tujuan utamanya.

ITALDESIGN-GIUGIARO
“QUARANTA”, mobil konsep 

Clarion H.M.I. yang diciptakan 
oleh desainer Italia GIUGIARO, 

salah satu perusahaan desain 
industri terkemuka di dunia.

Jay Kay (Jamiroquai)
“Jay Kay”, vokalis band 

jazz funk terkenal di dunia 
Jamiroquai.

Clarion menemani Anda ke tempat tujuan 
dengan kinerja dan presisi tinggi
Kecanggihan teknologi memungkinkan 
operasi navigasi mobil dengan akurasi tinggi 
dan respons cepat. Clarion menawarkan 
sederetan produk lengkap untuk memenuhi 
kebutuhan Anda, mulai dari sistem internal 
hingga unit “hide-away”.

Navigasi internal dan operasi panel 
sentuh melancarkan perjalanan Anda

Akan hadir untuk Anda tahun ini!

NX509A
STASIUN DVD MULTIMEDIA 2-DIN 
DENGAN KENDALI PANEL SENTUH 
7-INCI DAN NAVIGASI INTERNAL

■ FITUR NX509A
• Siap untuk DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/Video CD/CD-
R/RW • Navigasi internal pada memori flash 2 GB • Slot 
kartu SD untuk update peta navigasi • Kompatibel dengan 
MP3/WMA/AAC dengan tampilan ID3-TAG • Produk 
bersertifikasi DivX® resmi • Dapat memutar semua versi 
video DivX (termasuk DivX 6) dengan pemutaran standar 
file media DivX • 18 stasiun FM, 12 stasiun AM prasetel 
• Kendali langsung iPod (CCA723 opsional yang diperlukan 
untuk pemutaran video iPod) • Konektor USB belakang • 2 
masukan AV • Masukan RCA kamera tampak belakang, 
kompatibel dengan format NTSC dan PAL • Kendali volume 
subwoofer • Pengonversi D/A 24-bit • BBE MP untuk 
peningkatan suara audio terkompresi (hanya untuk fungsi 
USB) • Beat EQ untuk penyesuaian suara • Penguatan bas 
dinamis MAGNA BASS EX • Filter High Pass & Filter Low 
Pass internal • Hiburan 2-Zona: kendali sumber depan dan 
belakang terpisah • Kendali panel sentuh (tampilan di layar) 
• Monitor LCD QVGA warna 7-inci bermotor penuh 
• Kecerahan tampilan mampu-suai • Pre-out audio 6-kanal 
(Depan/ Belakang/ Subwoofer) dan pre-out audio 2-kanal 
untuk 2-Zona • 4-kanal × 50 watt • Siap untuk antarmuka 
Bluetooth® (opsional BLT370) • Kemampuan antarmuka 
kendali jarak jauh kemudi OEM terhubung kabel • Mata IR 
internal (pengendali jarak jauh RCB198 disertakan)

■ NAVIGASI
• Mode tampilan 3D untuk: Peta kota 3D, 
landmark 3D, stasiun bahan bakar 3D, peta 
elevasi 3D • Dua mode pengguna yang 
berbeda: Mode sederhana, Mode tingkat lanjut 
• Informasi penunjuk arah • Informasi jalur 
• Database POI Lengkap • Komputer mobil 
• Informasi batas kecepatan • Kamera 
keselamatan • Bahasa teks layar : 4 Bahasa 
• Suara pra-rekam untuk panduan bersuara: 4 
Bahasa / 8 Orang • Suara TTS untuk panduan 
bersuara : 2 Bahasa / 2 Orang • Cakupan peta: 
Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, Brunei
*Peringatan daerah berbatas kecepatan mungkin dilarang di beberapa 
negara. 
*informasi 3D, informasi Jalur atau informasi penunjuk arah tidak 
tersedia di mana pun.

GUI (Antarmuka Pengguna Grafis) 
Baru
Konsep Clarion H.M.I. mempunyai bentuk unik dalam 
antarmuka pengguna grafis panel sentuh dari NX509A 
dengan tampilan di layar beresolusi tinggi. Berbagai 
fungsi variatif, mulai dari navigasi mobil hingga hiburan 
AV, dipadukan dalam antarmuka pengguna intuitif ini 
sehingga hanya ada 3 tombol fisik pada panel depan 
yang memberikan kesan rapi pada model ini. 
Pengoperasiannya yang mudah membuat Anda dapat 
menggunakannya dengan cepat sejak awal.

Volume --

Sumber

Volume -+

BBE® MP untuk kualitas suara file 
MP3/WMA/AAC yang lebih baik
Proses BBE MP (Kejenuhan Non-Linear 
Polinomial Minimal) meningkatkan kualitas 
suara yang dimampatkan secara digital 
seperti file MP3/WMA/AAC dengan memuli-
hkan harmoni yang hilang karena kompresi, 
guna mereproduksi kehangatan, detil dan 
nuansa yang hilang. BBE MP meningkatkan 
harmoni bahkan membuat suara dari CD 
biasa menjadi lebih baik.

Mode iPod ABC Search 
& kendali sederhana
Di samping penelusuran genre/album/judul 
lagu, fitur iPod ABC Search disediakan. 
Selain itu, roda kendali iPod dan kenop ken-
dali unit sumber memiliki fungsi yang sama, 
jadi operasi yang sama dapat dilakukan dari 
iPod dan unit utama.

Kendali langsung iPod via USB
Hubungkan kabel USB yang disertakan bersa-
ma iPod ke masukan USB belakang NX509A 
untuk mengendalikan iPod. Dengan kabel 
CCA723 opsional Anda dapat menonton video 
iPod pada layar lebar. Terminal yang sama ini 
dapat digunakan untuk memutar musik digital 
yang disimpan di perangkat memori USB mana-
pun.

• Dibuat dengan izin dari BBE Sound, Inc. 
• Dilisensi oleh BBE Sound, Inc. di bawah salah satu 
atau lebih paten AS berikut ini : 5510752, 5736897. 
Simbol BBE dan BBE merupakan merek dagang 
terdaftar dari BBE Sound, Inc.

• Proses BBE MP

BBE MP hidup

BBE MP mati

* Untuk menghubungkan iPod, gunakan kabel USB 
yang disediakan bersama iPod.* Untuk pemutaran 
video, kabel CCA723 opsional diperlukan.* Silakan 
kunjungi situs web kami untuk model iPod yang 
dapat dihubungkan.

Operasi yang sama dari iPod 
dan stasiun multimedia dapat 
dilakukan.

iPod ABC search
Tekan dan tahan tombol [DISP] (1 detik).

* Diagram ini menggambarkan efek BBE MP

Siap untuk Bluetooth® 
dengan BLT370
Percakapan bebas genggam (HSP / HFP) 
pada ponsel Bluetooth dapat meningkatkan 
keselamatan mengemudi. Fitur ini dapat 
dilakukan melalui koneksi nirkabel dari pon-
sel ke sistem audio kendaraan. Dengan 
A2DP, Advanced Audio Distribution Profile, 
Anda dapat menikmati reproduksi musik dari 
berbagai ponsel atau pemutar media porta-
bel baru dan mengendalikannya dari AVRCP 
(Audio Video Remote Control Profile).

Sistem sepenuhnya fleksibel terhadap pengaturan pengguna. Tidak hanya skala 
atau pencahayaan siang/malam, tapi juga 2D/3S, elevasi, informasi rute, tampilan 
ikon POI, rincian rute dan lain-lain yang dapat disesuaikan dengan mudah.

Sepenuhnya dapat disesuaikan

Ketinggian dan sudut tampilan dapat disesuaikan sepenuhnya sesuai keinginan
Pemodelan medan 3DTampilan topografi

Landmark 3D

Data mode elevasi digital lengkap digunakan untuk 
menunjukkan fitur ketinggian dan kedalaman untuk 
bentang alam nyata pada semua tingkat zoom. Saat 
mengemudi, bukit dan gunung dirender sebagai objek 
3D untuk mewakili lingkungan berkendara di dunia 
nyata. Data landmark 3D diintegrasikan dalam render 
objek grafis mode 3D, dan tidak menghalangi tampilan 
POI dan informasi yang berguna lainnya di peta.

Informasi elevasi pada jaringan jalan digunakan untuk 
menggambar jalan dan jembatan secara nyata, jadi Anda tidak 
akan tersesat di persimpangan yang rumit. Saat melewati 
jalan tol, sistem menunjukkan jalur mana yang dapat dilalui 
untuk keluar dan mana yang harus terus, jadi Anda tidak akan 
melewatkan jalan keluar. Bangunan di dekat Anda ditampilkan 
sebagai objek transparan agar persimpangan berikutnya dapat 
terlihat, sedangkan bangunan yang jauh ditunjukkan sebagai 
tekstur dan mudah dikenali.

Grafik navigasi canggih dan efisien

Pemodelan dan penggambaran 3D elevasi untuk tampilan realistik

Informasi jalur Informasi penunjuk arah

Teks bersuara
Selangkah lebih maju dalam berkendara yang lancar 

dan aman. Sewaktu jalan raya ditampilkan di layar, 
panduan bersuara memberitahukan nama jalan pada 

belokan berikutnya. Selain itu , sistem dapat memberitahukan arah 
yang akan dituju, sama seperti yang dilakukan oleh penumpang! 
Contohnya, jika Anda berkendara di Bangkok, Anda mendengar 
“… After 55 m, turn  left onto Thanon Bamrung Muang……” 
(Setelah 55 m, belok kiri di Thanon Bamrung Muang)

After 55 m, turn 
left onto Thanon 
Bamrung Muang…

Kendali langsung pada tampilan panel sentuhy
Kendali panel sentuh cerdas memungkinkan Anda mengakses 
informasi hanya dengan sentuhan satu jari. Tata letak dirancang untuk 
dapat menampilkan informasi yang diinginkan secara instan, dan rincian 
informasi dapat ditampilkan dengan sedikit sentuhan.

Dengan lebih dari 15 kategori utama dan lebih dari 80 sub-kategori, 
database konten POI navigasi mobil Clarion memberikan akses ke 
hampir semua tujuan di sekitar Anda. Selain stasiun bahan bakar dan 
kantor informasi wisata, Anda dapat menemukan ATM terdekat, kolam 
renang, area bisnis khusus dan masih banyak lagi… Sudah pasti, Anda 
dapat menemukan setiap POI berdasarkan namanya. Selain itu, Anda 
dapat menggunakan zona “My POI” untuk membuat file favorit POI 
Anda.

Database tempat menarik POI yang kaya

●  Tampilan tersedia dalam 4 bahasa, dan pan-
duan bersuara dapat dipilih dari 4 bahasa 
yang digunakan di Asia untuk navigasi yang 
nyaman dan intuitif.

●  Cakupan peta 100% dari Jaringan jalan di 
Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei, 
sehingga navigasi yang tepat dan efisien dapat 
Anda manfaatkan semaksimal mungkin.

●  Dengan lebih dari 15 kategori utama dan lebih 
dari 80 sub-kategori, database POI yang kaya 
mempermudah akses ke setiap tujuan yang 
diinginkan.

*Jumlah kategori mungkin bervariasi di setiap wilayah.

●  Data peta all-in-one untuk kelima negara di 
atas memungkinkan navigasi kendaraan di 
kawasan ini dengan kenyamanan optimal.

Cakupan peta: 

Malaysia Singapura Thai

Indonesia Brunei

Empat fitur canggih dengan pengaturan optimal 
untuk kebutuhan khusus pengemudi di Asia demi 
menyempurnakan pengalaman navigasi kendaraan 
yang andal dan nyaman.

PERANGKAT ALL-IN-ONE

Jalan raya, persimpangan dan jembatan 
dengan elevasi
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Pengendali jarak 

jauh

Speaker
Pengendali 
jarak jauh

NP509A
SISTEM NAVIGASI 
MEMORI “HIDE-AWAY”

• Koneksi langsung dengan VZ509A
•  VX709A/VZ709A memerlukan 

antarmuka CCB509
•  Integrasi sistem: Operasi panel sentuh, 

interupsi AV panduan navigasi bersuara 
dan audio mix

•  Mode mandiri tersedia 
(SA509 opsional diperlukan)

•  Memori flash 2GB internal 
untuk navigasi

•  Slot kartu SD untuk 
update peta

•  Modul GPS SiRF III 
dengan penerima 20-kanal

•  Koneksi pulsa kecepatan 
tidak diperlukan

•  Navigasi: silakan mengacu pada 
fitur navigasi NX509A

●  Data peta all-in-one untuk kelima negara di atas memungkinkan 
navigasi kendaraan di wilayah ini dengan kenyamanan optimal.

Hubungkan unit “hide-away” Clarion untuk 
menggunakan navigasi yang telah disesuaikan 
khusus untuk pengemudi di Asia.
Cakupan peta

Malaysia Singapura Thai Indonesia Brunei

MUDAH DIINTEGRASIKAN

●  Tampilan tersedia dalam 4 bahasa, dan panduan bersuara dapat 
dipilih dari 4 bahasa yang digunakan di Asia untuk navigasi yang 
nyaman dan intuitif.

●  Dengan lebih dari 15 kategori utama dan lebih dari 80 sub-kate-
gori, database POI yang kaya mempermudah akses ke setiap 
tujuan yang diinginkan.
*Jumlah kategori mungkin bervariasi di setiap wilayah

●  Cakupan peta 100% dari Jaringan jalan di Thailand, Malaysia, Sin-
gapura, dan Brunei, sehingga navigasi yang tepat dan efisien 
dapat Anda manfaatkan semaksimal mungkin.

Perangkat tambahan untuk memperluas cakrawala
Sistem mobil Anda seunik Anda, jadi Anda dapat menambahkan opsi untuk memperluas navigasi mobil. Lebih fleksibel, lebih 
mudah disesuaikan, lebih pas dengan gaya berkendara Anda. Clarion mempunyai semua komponen yang Anda perlukan.

Gambar 3D agar lebih nyata dan demi akurasi pengendaraan
Representasi grafis 3D realistis dari ling-
kungan berkendara disajikan melalui 
fungsi navigasi yang lengkap. 

Untuk informasi lebih lanjut tentang fitur 
navigasi, silakan baca NX509A pada halaman 
3 untuk rinciannya. Peta 3D Peta 2D Menu navigasi

Landmark 3D Informasi penunjuk arah Mode malam

Kartu SD untuk update
Di samping data internal, peta atau update 
baru dapat diupload dengan mudah melalui 
slot SD yang disediakan.

Koneksi langsung untuk 
pemasangan sederhana
Langsung hubungkan unit navigasi “hide-away” 
NP509A ke VZ509A dan Anda akan mendap-
atkan sistem navigasi dengan operasi panel 
sentuh dan panduan bersuara interaktif; musik 
disenyapkan saat petunjuk diberitahukan.

Unit navigasi dapat dihubungkan ke berbagai 
unit utama multimedia untuk meningkatkan 
sistem navigasi terintegrasi, maka dari itu sis-
tem navigasi  dapat dipasang pada berbagai 
sistem dalam-mobil.

Integrasi dan pembuatan sistem navigasi yang fleksibel sesuai keinginan Anda

NP509A  
Sistem navigasi memori 
“hide-away”

Kabel sistem yang 
disertakan dengan 

NP509A

VZ509A

Kendali koneksi 
langsung

Kabel RGB yang 
disertakan dengan 

CCB509

Kabel CeNET yang 
disertakan dengan 

CCB509

CCB509
Pengonversi CeNET

NP509A 
Sistem navigasi memori 
“hide-away”

Kabel sistem 
yang disertakan 
dengan NP509A

VZ709A

VX709A

Mudah diintegrasikan 
dengan pengonversi CeNET
Untuk menambah fungsi navigasi 
mobil ke unit utama VZ709A atau 
VX709A, cukup pasang unit “hide-
away” NP509A melalui pengonversi 
CeNET CCB509, dan nikmati tampi-
lan peta terintegrasi serta panduan 
bersuara.

Navigasi dapat ditambahkan 
ke model tingkat entri
Bahkan unit utama multimedia tingkat 
entri seperti VZ409A dan VX409A 
dapat ditingkatkan dengan fungsi 
navigasi mobil dengan menggunakan 
kit aksesori mandiri SA509.

Segala monitor

SA509
(Kabel video RCA)

VZ409A NP509A 
Sistem navigasi memori 
“hide-away”

SA509 (Speaker)
SA509 

(Remote eye)

VX409A

SA509
KIT AKSESORI MANDIRI 
UNTUK NP509A
• Pengendali jarak jauh IR dan remote eye
• Speaker eksternal panduan bersuara
• Kabel video RCA

Kotak pengonversi CeNET untuk 
menghubungkan NP509A dengan 
VX709A, VZ709A

CCB509
PENGONVERSI CeNET 
UNTUK NP509A

Siap untuk Bluetooth® 
dengan BLT370
Percakapan bebas genggam (HSP / HFP) 
pada ponsel Bluetooth dapat meningkatkan 
keselamatan mengemudi. Fitur ini dapat 
dilakukan melalui koneksi nirkabel dari pon-
sel ke sistem audio kendaraan. Dengan 
A2DP, Advanced Audio Distribution Profile, 
Anda dapat menikmati reproduksi musik dari 
berbagai ponsel atau pemutar media porta-
bel baru dan mengendalikannya dari AVRCP 
(Audio Video Remote Control Profile).

Koneksi dan kendali 
langsung bahkan pada iPod 
terbaru
Hubungkan kabel USB yang disertakan ber-
sama iPod ke masukan USB belakang 
NX509A untuk mengendalikan iPod. Dengan 
kabel CCA723 opsional Anda dapat menonton 
video iPod pada layar lebar. Terminal USB 
yang sama juga dapat digunakan untuk meng-
hubungkan perangkat memori USB dengan 
file musik digital yang disimpan di dalamnya.

* Untuk menghubungkan iPod, gunakan kabel USB 
yang disediakan bersama iPod.* Untuk pemutaran 
video, kabel CCA723 opsional diperlukan.* Silakan 
kunjungi situs web kami untuk model iPod yang 
dapat dihubungkan.

Kendali iPod mencakup iPod 
ABC search
Hubungkan kabel USB yang disertakan ber-
sama iPod ke masukan USB NX509A dan 
Anda dapat mengendalikan iPod sepenuhn-
ya yang meilputi penelusuran genre/album/
judul lagu, dilengkapi pula dengan dengan 
iPod ABC Search. Roda kendali iPod dan 
kenop kendali stasiun multimedia memiliki 
fungsi yang sama, jadi operasi yang sama 
dapat dilakukan dari iPod maupun dari sta-
siun multimedia.

Kategori 
● DAFTAR PUTAR   ● ARTIS   ● ALBUM  
● LAGU   ● GENRE   ● PENCIPTA LAGU

iPod ABC search
Tekan dan tahan tombol [DISP] (1 detik).

Operasi yang 
sama dapat 
dilakukan dari 
iPod dan unit 
utama.

Beat EQ untuk suara yang 
dapat disesuaikan pengguna
Selain menyediakan 3 pola ekualiser prase-
tel ― BASS BOOST, IMPACT, dan EXCITE 
― Beat EQ Clarion juga memungkinkan 
penyesuaikan tingkat dan kisaran porsi 
bass, midrange dan treble pada setiap pola 
sesuai keinginan. Bergantung pada mood 
dan jenis musik, Anda dapat mengatur suara 
sesuai keinginan untuk mendapatkan pen-
galaman audio yang lebih memuaskan.

Volume - Volume +SumberBuka

VZ509A
STASIUN MULTIMEDIA DVD 
DENGAN KENDALI PANEL 
SENTUH 7-INCI

■ FITUR VZ509A
• Siap untuk DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/Video CD/CD-R/
RW • Kompatibel dengan MP3/WMA/AAC dengan tampilan 
ID3-TAG • Produk bersertifikasi DivX® resmi • Dapat 
memutar semua versi video DivX (termasuk DivX 6) dengan 
pemutaran standar file media DivX • 18 stasiun FM, 12 
stasiun AM prasetel • Kendali langsung iPod (opsional 
CCA723 yang diperlukan untuk pemutaran video iPod) 
• Konektor USB belakang • 2 masukan AV • Masukan RCA 
kamera tampak belakang, kompatibel dengan format NTSC 
dan PAL • Kendali volume subwoofer • Pengonversi D/A 
24-bit • BBE MP untuk peningkatan suara audio terkompresi 
(hanya untuk fungsi USB) • Beat EQ untuk penyesuaian 
suara • Penguatan bas dinamis MAGNA BASS EX • Filter 
High Pass & Filter Low Pass internal • 2-Zona hiburan: 
kendali sumber depan dan belakang terpisah • Kendali panel 
sentuh (tampilan di layar) • Monitor LCD TFT warna 7-inci 
bermotor penuh • Kecerahan tampilan mampu-suai • Pre-out 
audio 6-kanal (Depan/ Belakang/ Subwoofer) dan pre-out 
audio 2-kanal untuk 2-Zona • 4-kanal × 50 watt • Siap untuk 
antarmuka Bluetooth® (opsional BLT370) • Kemampuan 
antarmuka kendali jarak jauh kemudi OEM terhubung kabel 
• Mata IR internal (pengendali jarak jauh RCB198 disertakan)

Tetap terhibur selama perjalanan dan terintegrasi dengan navigasi

GUI (Antarmuka Pengguna 
Grafis) Lengkap dan 
Multifungsi
Memiliki fungsi yang luas yang dapat diken-
dalikan dari panel sentuh VZ509A meskipun 
hanya ada 4 tombol fisik. Pengoperasian 
efektif, mudah, dan ditingkatkan dengan 
tampilan di layar beresolusi tinggi 
yang menarik.

Operasi navigasi panel sentuh
Sistem navigasi “hide-away” NP509A dapat 
dihubungkan langsung ke VZ509A melalui kabel 
sistem dan dikendalikan dari panel sentuhnya dengan 
presisi tinggi. Jadi dengan stasiun multimedia ini, Anda 
dapat meng-upgrade ke sistem navigasi mobil dengan 
mudah. Manfaatkan pesan panduan bersuara dan 
tampilan peta beresolusi tinggi untuk mengantar Anda 
ke tujuan dengan selamat.

2-Zona hiburan
Membagi lingkungan dalam mobil menjadi dua 
zona, penumpang jok belakang dapat menikmati 
film DVD atau Video iPod sedangkan penumpang 
jok depan dapat mendengarkan radio atau musik 
dari  perangkat memori USB.
*  USB dan iPod tidak dapat diputar secara bersamaan.

NP509A 
Sistem navigasi 
memori “hide-away”

Kabel sistem yang 
disertakan dengan 

NP509AVZ509A

Kendali koneksi 
langsung

SA509 
(Pengendali 
jarak jauh)
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Koneksi dan kendali langsung 
bahkan pada iPod terbaru
Dengan menghubungkan iPod ke masukan 
USB unit sumber dengan kabel USB yang 
disediakan bersama iPod, Anda dapat 
mengendalikan iPod. Terminal USB yang sama 
juga dapat digunakan untuk menghubungkan 
perangkat memori USB dengan file musik dig-
ital yang disimpan di dalamnya.
* Untuk menghubungkan iPod, gunakan kabel USB 
yang disediakan bersama iPod.  * Untuk pemutaran 
video, kabel CCA723 opsional diperlukan.  * Silakan 
kunjungi situs web kami untuk model iPod yang dapat 
dihubungkan.  * iPod ABC Search tidak tersedia.

Hiburan iPod sempurna 
dalam konsol audio mobil Anda

Hiburan menyeluruh dengan antarmuka intuitif

Kendali sloping & 
slot DISC bermotor
Dengan desain mekanisme hemat ruang, CD 
dan DVD dapat diputar dalam satu unit guna 
mempermudah penggantian media.

VZ709A
STASIUN MULTIMEDIA DVD 
DENGAN KENDALI PANEL 
SENTUH 7-INCI

■ FITUR VX709A / VZ709A

VX709A
STASIUN MULTIMEDIA DVD 
2-DIN DENGAN KENDALI 
PANEL SENTUH 7-INCI

Pengendali 
jarak jauh

Pengendali 
jarak jauh

DCP

CeNET untuk koneksi navigasi “hide-
away”
Antarmuka CeNET memungkinkan koneksi sistem navigasi 
memori flash NP509A (melalui pengonversi CCB509 CeNET 
opsional) ke unit utama untuk navigasi mobil interaktif dan 
terintegrasi penuh.

Layar tampilan fungsi untuk 
informasi sistem penuh
Monitor dasbor 7-inci dari Clarion adalah sumber semua 
informasi media dan fungsi, sehingga dapat melakukan 
akses cepat ke berbagai fitur dengan sedikti sentuhan 
pada menu di layar. Menu ditata dengan gaya yang 
mudah dipahami dengan menampilkan semua tindakan 
yang terkait dengan sumber media yang dipilih.

Kabel RGB yang 
disertakan dengan 

CCB509

Kabel CeNET yang 
disertakan dengan 

CCB509

VZ709A

VX709A

CCB509
Pengonversi CeNET NP509A 

Sistem navigasi memori 
“hide-away”

Kabel sistem 
yang disertakan 
dengan NP509A

Bebas-genggam Bluetooth® 
internal
Dengan unit utama yang kompatibel dengan 
Bluetooth, ponsel bluetooth Anda dapat 
dihubungkan secara nirkabel untuk meneri-
ma panggilan melalui sistem audio mobil. 
Protokol HFP/OPP/A2DP/AVRCP didukung.

Pengonversi 24-bit D/A untuk 
reproduksi suara luar biasa
Dunia digital tersusun dari gelombang suara 
persegi yang tidak alami, berbeda dengan 
gelombang suara dari dunia nyata yang 
bergelombang dengan mulus. Oleh karena 
itu, pengonversi 24-bit D/A (Digital-ke-Ana-
log) dari Clarion memproses sinyal digital 
untuk mereproduksi nuansa dan ekspresi 
alami yang hilang selama proses reproduksi 
suara.

Pre-out audio 6-kanal
Dilengkapi dengan 2 kanal untuk Depan (L/
R), 2 kanal untuk Belakang (L/R), dan 2 kanal 
untuk Subwoofer, rangkaian keluaran RCA 
yang lengkap memungkinkan upgrade ke 
sistem AV penuh dengan berbagai dukungan 
untuk ekspansi sistem di masa mendatang.

Ekualiser parametrik 3-band
Seluruh spektrum suara dipisahkan menjadi 
kisaran tinggi, sedang dan rendah. Tingkat 
dari setiap kisaran dapat disesuaikan secara 
terpisah. Setel suara sesuai selera Anda 
dan mobil Anda.

Mikrofon

Mikrofon

Ponsel

VZ409A
STASIUN MULTIMEDIA DVD 
DENGAN KENDALI
PANEL SENTUH 7-INCI

VX409A
STASIUN MULTIMEDIA DVD 
2-DIN DENGAN KENDALI 
PANEL SENTUH 6,5-INCI

■ FITUR VX409A / VZ409A
• Siap untuk DVD-Video/DVD±R/DVD±RW • Siap 
untuk CD-DA/HDCD/CD-R/RW • Kompatibel dengan 
MP3/WMA dengan tampilan ID3-TAG • 18 stasiun 
FM, 6 stasiun AM prasetel • Kendali langsung iPod 
(kabel opsional diperlukan) • Masukan AV belakang 
• Keluaran AV belakang • Kendali volume Subwoofer 
• Pengonversi 24-bit D/A • Monitor LCD QVGA 
warna 7-inci bermotor penuh (VZ409A) • Monitor 
LCD QVGA warna 6,5-inci bermotor penuh (VX409A) 
• Kecerahan tampilan mampu-suai • Tampilan 5 
posisi sudut miring (VZ409A) • Pre-out audio 6-kanal 
• Amplifier 4 × 40 Watt internal • Kendali volume 
putar cerdas • Siap untuk antarmuka Bluetooth® 
(BLT370 opsional) • Kemampuan antarmuka kendali 
jarak jauh kemudi OEM terhubung kabel 
• Pengendali jarak jauh disertakan

Kualitas QVGA meningkatkan kualitas hiburan Anda

Pengendali 

jarak jauh

Hubungkan iPod Anda lalu tekan tombol [iPod] 
pada menu Source. Konten mudah diakses 
dengan tombol [FOLDER] untuk menampilkan 
layar daftar menurut pencipta lagu, artis, album, 
lagu atau genre. Atau cukup tekan [Shuffle] 
untuk memutar track secara acak.

Hanya dengan satu kabel opsional 
Anda dapat menikmati musik.

Navigasi dapat ditambahkan 
ke model yang sederhana

SA509 
(Kabel video RCA)VZ409A

NP509A 
Sistem navigasi memori 
“hide-away”

SA509 
(Speaker)

SA509 
(Remote eye)

VX409A

Unit utama multimedia sederhana semacam 
VZ409A dan VX4095 sekalipun dapat diting-
katkan dengan fungsi navigasi mobil dengan 
perangkat aksesori mandiri SA509.

NX509A VX709A VZ709A VZ509A VZ409A VX409A
BAGIAN MONITOR
Ukuran layar (W × H), mm 155,4 × 81,6 (7 inci) 155,4 × 81,6 (7 inci) 152,0 × 85,0 (7 inci) 152,0 × 85,0 (7 inci) 153 × 87 (7 inci) 141 × 78 (6,5 inci)
Rasio Aspek − − − −
Jenis Tampilan LCD TN jenis Transmissi LCD TN jenis Transmissi LCD TN jenis Transmissi LCD TN jenis Transmissi LCD TN jenis Transmissi LCD TN jenis Transmissi
Drive Principle Tampilan matriks aktif TFT (thin-film transistor) Tampilan matriks aktif TFT (thin-film transistor) Tampilan matriks aktif TFT (thin-film transistor) Tampilan matriks aktif TFT (thin-film transistor) Tampilan matriks aktif TFT (thin-film transistor) Tampilan matriks aktif TFT (thin-film transistor)
Jumlah Piksel 336.960 336.960 336.960 336.960 336.960 336.960
Masukan Video VRC 1,0 ± 0,2 Vp-p (impedansi masukan 75 Ω) 1,0 ± 0,2 Vp-p (impedansi masukan 75 Ω) 1,0 ± 0,2 Vp-p (impedansi masukan 75 Ω) 1,0 ± 0,2 Vp-p (impedansi masukan 75 Ω) 1,0 ± 0,2 Vp-p (impedansi masukan 75 Ω) 1,0 ± 0,2 Vp-p (impedansi masukan 75 Ω)
Masukan Audio VRC 130 ± 60 Vrms (imped. masukan 10 kΩ atau lebih besar) 130 ± 60 Vrms (imped. masukan 10 kΩ atau lebih besar) 130 ± 60 Vrms (imped. masukan 10 kΩ atau lebih besar) 130 ± 60 Vrms (imped. masukan 10 kΩ atau lebih besar) 130 ± 60 Vrms (imped. masukan 10 kΩ atau lebih besar) 130 ± 60 Vrms (imped. masukan 10 kΩ atau lebih besar)
BAGIAN PENALA
Band Frekuensi
  FM: (MHz) 0,05 MHz langkah 87 hingga108 87 hingga108 87 hingga108 87 hingga108 87 hingga108 87 hingga108
  AM: (kHz) 9 kHz langkah 531 hingga 1.629 531 hingga 1.629 531 hingga 1.629 531 hingga 1.629 531 hingga 1.629 531 hingga 1.629
BAGIAN DVD
Disc yang Dapat Digunakan DVD video / DVD±R / RW DVD video / DVD±R / RW DVD video / DVD±R / RW DVD video / DVD±R / RW DVD video / DVD±R / RW DVD video / DVD±R / RW
Respons Frekuensi (Hz) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB)
Distorsi (%) 0,006 0,006 0,01 0,006 0,006 0,006
BAGIAN CD
Wow/Flutter (WRMS) Di bawah batas terukur Di bawah batas terukur Di bawah batas terukur Di bawah batas terukur − −
Rasio Suara (dB) 1 kHz 100 100 100 100 − −
Response Frekuensi (Hz) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB) 20 hingga 20.000 (+1 dB, -1 dB)
Kisaran Dinamis (dB) 1 kHz 100 100 100 100 − −
Distorsi Harmonis (%) 0,006 0,006 0,01 0,006 − −
BAGIAN AUDIO
Keluaran Daya (DIN45324, +B = 14,4 V) 4 × 26 W 4 × 27 W 4 × 27 W 4 × 26 W 4 × 40 W(MAX) 4 × 40 W(MAX)
UMUM
Dimensi (W × H × D), mm 178 × 100 × 160 178 × 100 × 160 178 × 50 ×165 178 × 50 ×165 178 × 50 × 165 178 × 100 × 165
Bobot (kg) 2,6 2,7 2,4 2,4 2,15 2,8
Konsumsi Daya 3,5 A (pada 1W) 4,0 A (pada 1 W) 4,0 A (pada 1W) 3,5 A (pada 1W) 4,0 A (pada 1W) 4,0 A (pada 1W)
Persyaratan Daya 14,4 V DC (10,8 ~ 15,6 V) 14,4 V DC (10,8 ~ 15,6 V) 14,4 V DC (10,8 ~ 15,6 V) 14,4 V DC (10,8 ~ 15,6 V) 14,4 V DC (10,8 ~ 15,6 V) 14,4 V DC (10,8 ~ 15,6 V)
Impedansi Speaker 4 Ω (4 Ω hingga 8 Ω diperbolehkan) 4 Ω (4 Ω hingga 8 Ω diperbolehkan) 4 Ω (4 Ω hingga 8 Ω diperbolehkan) 4 Ω (4 Ω hingga 8 Ω diperbolehkan) 4 Ω (4 Ω hingga 8 Ω diperbolehkan) 4 Ω (4 Ω hingga 8 Ω diperbolehkan)

Spesifikasi

SA509 
(Pengendali 
jarak jauh)

• Siap untuk DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/
RW/Video-CD • Bebas genggam Bluetooth® (HFP & 
OPP) dan streaming audio (A2DP & AVRCP) internal 
• Kompatibel dengan MP3/WMA/AAC dengan tampilan 
ID3-TAG • Produk bersertifikasi DivX® resmi • Dapat 
memutar semua versi video DivX (termasuk DivX 6) 
dengan pemutaran standar file media DivX • 24 stasiun 
FM, 16 stasiun AM prasetel • Konektor USB belakang 
• Kendali langsung iPod (CCA723 opsional diperlukan 
untuk pemutaran video iPod) • Masukan AV • Masukan 
RCA kamera tampak belakang yang telah disediakan 
• Kendali volume Subwoofer • Ekualiser parametriK 
3-band • Pengonversi 24-bit D/A • Penguatan bas dinamis 
MAGNA BASS EX • Filter High Pass & Filter Low Pass 
Filter Internal • Kendali panel sloping bermotor dengan 
monitor LCD QVGA warna 7-inci (VX709A) • Monitor 
LCD QVGA warna 7-inci bermotor penuh (VZ709A) 
• Pre-out audio 6-kanal dan pre-out audio 2-kanal untuk 
2-Zona • 2-Zona hiburan: kendali sumber depan dan 
belakang terpisah • Amplifier internal 4 × 50 Watt 
• Kemampuan antarmuka kendali jarak jauh kemudi OEM 
terhubung kabel • Mata IR internal (pengendali jarak jauh 
RCB198 disertakan) • 4 desain wallpaper prasetel
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