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 Tetap unggul selama lebih dari 70 tahun 
Sejak didirikan pada tahun 1940, Clarion selalu beroperasi dalam lingkungan yang terus-menerus berkembang 

secara dinamis, mulai dari penemuan radio AM hingga penyiaran dan navigasi digital, bahkan lebih canggih lagi dengan 
munculnya kendaraan listrik dan kelompok jaringan sosial. 

Clarion telah mempelopori terbentuknya pasar sejumlah produk yang menghubungkan masyarakat, mobil, suara, dan 
informasi. Di antara berbagai prestasi produk yang ada, salah satunya adalah PC dalam mobil pertama di dunia. Pada 
tahun 2006, untuk memperkuat citra internasionalnya, perusahaan meluncurkan merek “Clarion” secara global. 

Hingga saat ini, dalam upaya mengembangkan produk bernilai riil guna memberikan kontribusi terhadap 
kesejahteraan masyarakat, Clarion senantiasa mencari keamanan serta kenyamanan kendaraan, dan cara baru 
menghubungkan masyarakat dengan jenis pengalaman berkendara yang mereka inginkan. Dalam pencariannya, Clarion 
selalu mengandalkan dukungan dan status langganan Anda. Gunakan referensi praktis ini untuk mempromosikan produk 
Clarion kepada pelanggan secara efektif.

Catatan

• Spesifikasi dan desain dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan  
   sebelumnya.  
•  Foto bersifat tidak mengikat. Produsen dan pengimpor tidak bertanggung jawab
   atas kesalahan cetak apapun. 
•  Dolby, Dolby Surround, Pro Logic, dan simbol dua D adalah merek dagang dari
   Dolby Laboratories. 
• “Made for iPod” dan “Made for iPhone” berarti bahwa aksesori elektronik tertentu
   telah dirancang untuk tersambung secara spesifik ke iPod atau iPhone dan telah  
   disertifikasi oleh pengembang untuk memenuhi standar performa Apple.
•  Apple tidak bertanggung jawab atas pengoperasian perangkat ini maupun 

kesesuaiannya terhadap standar keselamatan dan peraturan.
• Perlu diketahui bahwa penggunaan aksesori ini bersama iPod atau iPhone dapat 
   mempengaruhi performa nirkabel. 
• iPhone dan iPod adalah merek dagang dari Apple Inc., yang terdaftar di AS dan  
   negara lainnya.
•  Merek dagang dan logo Bluetooth® adalah milik Bluetooth® SIG, Inc. dan 
   penggunaan merek dagang tersebut dengan cara apapun oleh Clarion dilakukan  
   berdasarkan lisensi.
• DivX®, DivX® Certified, dan logo yang terkait adalah merek dagang dari DivX Inc.  
   dan digunakan berdasarkan lisensi. 
• DivX Certified® adalah untuk memutar video DivX®, termasuk konten premium.
• Tercakup dalam satu atau beberapa paten AS berikut: 7,295,673; 7,460,668;    
   7,515,710; 7,519,274 
•  Semua unit dalam katalog ini terutama ditujukan untuk pemasangan dalam 

mobil penumpang. Penggunaan dalam truk, traktor, kendaraan off-road, mesin 
konstruksi, kapal (kecuali model Marine), dan kendaraan dengan fungsi khusus 
lainnya, maupun pada sepeda motor tidak disarankan. 

PERINGATAN: Berdasarkan undang-undang yang berlaku, pengemudi 
dilarang melihat video yang diputar di monitor dasbor saat berkendara.

•  Melanjutkan pemutaran Video iPod tidak dapat dilakukan. Bila ACC dinonaktifkan/
diaktifkan, pemutaran akan dimulai dari bagian awal file. 

•  Tidak ada pernyataan apapun yang menjamin bahwa semua unit dalam katalog ini 
dapat memutar CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/
RW, dan DVD±R/RW.

•  Model streaming media digital USB. Produk ini dilindungi oleh sejumlah hak atas 
kekayaan intelektual dari Microsoft. Dilarang menggunakan atau menyebarluaskan 
teknologi tersebut di luar produk ini tanpa lisensi dari Microsoft. Windows Media 
dan logo Windows adalah merek dagang atau merek dagang terdaftar dari 
Microsoft Corporation di Amerika Serikat dan/atau negara lainnya. 

•  Untuk model iPod yang dapat tersambung, kunjungi situs Web Clarion
•  Pengemudi harus memahami dan mematuhi undang-undang setempat yang 

berlaku sewaktu mengoperasikan peralatan multimedia/navigasi apapun. 
•  Panel LCD menggunakan komponen teknologi tinggi terbaru dan mendukung 

rasio piksel efektif sebesar 99,99%. Namun demikian, 0,01% piksel atau kurang 
mungkin rusak. 

•  Produk ini dilindungi oleh sejumlah hak atas kekayaan intelektual dari Microsoft. 
Dilarang menggunakan atau menyebarluaskan teknologi tersebut di luar produk 
ini tanpa lisensi dari Microsoft. Windows Media dan logo Windows adalah merek 
dagang atau merek dagang terdaftar dari Microsoft Corporation di Amerika Serikat 
dan/atau negara lainnya. 

• Logo SD adalah merek dagang dari SD Card Association.
•  Model yang kompatibel dengan WMDRM 10: produk ini dilindungi oleh sejumlah 

hak atas kekayaan intelektual dari Microsoft Corporation. Dilarang menggunakan 
atau menyebarluaskan teknologi tersebut di luar produk ini tanpa lisensi dari 
Microsoft Corporation.

www.clarion.com
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Clarion (Malaysia) Sdn., Bhd.
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Telepon: +60-4-6148-400,  Faks: +60-4-6438-713
http://www.clarion.com/my

Clarion (H.K.) Industries Co., Ltd. 
Unit 712, 7 F, Tower 1, Harbour Centre, 1 Hok
Cheung Street,Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
Telepon: (852) 2723-2088, Faks: (852) 2723-1991

Clarion Co., Ltd.
7-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, Saitama, 330-0081, Jepang 
Telepon: (81)48-601-3700,  Faks: (81)48-601-3701 
http://www.clarion.com/jp 



www.clarion.com    0302    www.clarion.com

VT1510B
Monitor warna overhead LCD layar 
lebar 15,6 inci dengan pemutar DVD

VT1010B
Monitor warna overhead LCD layar lebar 
10,2 inci dengan pemutar DVD

VMA773
Monitor headrest/
standalone 7 inci/16:9

∗5  1 AV input RCA belakang    ∗6  2 AV input soket mini depan/RCA belakang    ∗7   Kartu microSD 4 GB menyimpan semua aplikasi Navigasi dan cakupan  
peta 5 negara, serta memungkinkan pembaruan data langsung    ∗8  Filter Akses Rendah/Tinggi    ∗9  Filter Akses Rendah

∗1  Untuk informasi rinci tentang model Bluetooth yang kompatibel, kunjungi situs Web kami     ∗2  Untuk kompatibilitas iPod, kunjungi situs Web kami    
∗3  Hiburan untuk posisi duduk di depan dan belakang   ∗4  Kamera belakang dijual terpisah     

■ MEDIA ■ SAMBUNGAN ■ NAVIGASI ■ AUDIO ■ UMUM

NX702A ● ● ● ● ● ● ● 18 FM,  
6 AM Internal∗1 ● USB (Audio/Video)∗2 ● ● ∗3 ● — ● ∗4 ● ∗5 ● ∗7 ● — ● ● — ● ∗8 — ● ● — ● ● ● ●

NX502A ● ● ● ● ● ● ● 18 FM,  
6 AM Internal∗1 ● USB (Audio/Video)∗2 ● ● ∗3 ● — ● ∗4 ● ∗6 ● ∗7 ● ● ● — ● ● ∗8 — — ● — — ● ● ●

VX402A ● ● ● — ● — ● 18 FM,  
6 AM Internal∗1 ● USB (Audio/Video)∗2 ● — — ● ● ∗4 ● ∗6 — ● — ● — — — ● ∗9 — — ● — ● — ●

VZ402A ● ● ● — ● — ● 18 FM,  
6 AM Internal∗1 ● USB (Audio/Video)∗2 ● — — ● ● ∗4 ● ∗6 — ● — ● — — — ● ∗9 — — ● — ● — ●

Slot USB dan SD/MMC 
mendukung pemutaran file 
MPEG(1/2/4)  
dan MP3/WMA.

VA700
Amplifier 
distribusi  
video

CCA-748
Kabel sambungan  
video iPod

RCX007
Remote control 
inframerah

RCX001
Remote control inframerah

RCX005
Remote control 
inframerah

RCB176-200
Remote control inframerah

RCB199
Mikrofon eksternal 

RCB204
Mikrofon eksternal 

CCA-755
Kabel ekstensi USB

CCA-750
Kabel sambungan  
video iPod

CC4001U
Kamera CMOS  
belakang

•  Untuk CZ302A/
CZ202A/CZ202AR/
CX501A/CX201A

•  Untuk NX702A/NX502A
•  Untuk CZ702A/CZ302A/

CZ202A/CZ202AR/CZ102A/
CZ102AR

•  Untuk VX402A/VZ402A •  Untuk CX501A/CX201A

•  Untuk VX402A/VZ402A/CZ702A

•  Untuk NX702A/NX502A

•  Untuk NX702A/NX502A/
VX402A/VZ402A/
CZ702A/CZ302A/
CZ202A/CZ202AR/
CX501A/CX201A

•  Untuk NX702A/ 
NX502A/VX402A/
VZ402A/CZ702A

AksesoriKamera belakang

M U L T I M E D I A

Clarion memberikan kenyamanan 
dalam mobil dengan menciptakan 
keseimbangan antara teknologi dan 
fungsi terbaru, dan disertai pencarian 
kualitas sempurna secara terus-menerus. 
Dengan memilih unit utama multimedia 
Clarion, Anda dipastikan akan 
mendapatkan kualitas serta performa 
yang sempurna sesuai dengan inovasi 
teknologi terbaru dan keahlian yang telah 
teruji.

Komitmen terhadap 
kualitas dengan teknologi 
canggih

Parrot Bluetooth® untuk komunikasi 
secara handsfree, akses ke  
buku telepon, dan streaming audio

Parrot Bluetooth internal memberikan komunikasi 
telepon secara handsfree, dengan kompatibilitas 
menyeluruh terhadap berbagai macam ponsel. 
Dengan mikrofon internal dan akses ke Phonebook 
(Buku Telepon), Anda dapat berbicara dan berkendara 
secara bersamaan dengan aman. Putar musik yang 
disimpan di ponsel dengan streaming audio Bluetooth. 
(NX702A/NX502A/VX402A/VZ402A)

Made for iPod® dan  
Made for iPhone® 
untuk integrasi yang sempurna

Dengan sertifikasi Made for iPod dan Made for iPhone, 
Anda dapat menikmati kenyamanan ABC Search 
(Pencarian ABC) di iPod/iPhone untuk mengakses 
lagu dengan cepat, dan mode kontrol praktis untuk 
memungkinkan operasi menggunakan 
kontrol iPod/iPhone. Album Artwork 
(Artwork Album) ditampilkan untuk 
menyempurnakan interaktivitas secara 
visual. 
(NX702A/NX502A/VX402A/
VZ402A)

NX702A
Stasiun multimedia DVD 2-DIN  
dengan kontrol panel sentuh 7 inci,  
USB, dan navigasi internal

* Untuk pemutaran audio, gunakan kabel USB yang disertakan dengan iPod/iPhone. * Untuk pemutaran video, diperlukan kabel CCA750 opsional.  
* Untuk informasi rinci tentang model iPod/iPhone yang kompatibel, kunjungi situs Web kami.
* Produk telah siap DAB, namun fungsi DAB tidak tersedia di wilayah Anda.

* Tergantung pada ponsel. 
* Untuk informasi rinci tentang ponsel Bluetooth yang kompatibel, kunjungi 
situs Web kami.

* VX402A dan VZ402A tidak mendukung pencarian ABC.

NX502A
Stasiun multimedia DVD 2-DIN  
dengan kontrol panel sentuh 6,2 inci, USB,  
dan navigasi internal

VX402A
Stasiun multimedia DVD 2-DIN  
dengan kontrol panel sentuh 6,2 inci, USB,  
dan Bluetooth internal

VZ402A
Stasiun multimedia DVD  
dengan kontrol panel sentuh 7 inci, USB,  
dan Bluetooth internal

Layar sentuh yang mudah 
digunakan mendukung 
pengoperasian geser cepat 
untuk pengguliran intuitif 
dari menu ke menu. 
(NX702A/NX502A)

Nikmati kehadiran home theatre di mobil Anda

FITUR
MULTIMEDIA

Slot disk & konsol  
yang dapat dimiringkan
(NX702A)

M U L T I M E D I A

WH204/WH114H
Sistem headphone nirkabel
•  WH204: Sistem Headphone Nirkabel IR Saluran Ganda
•  WH114H: Headphone Pengganti dan/atau Tambahan 

Dengan Satu Saluran
Efek cermin

Sudut lebar
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Tombol dan tampilan 728 variasi 
warna memberikan pengalaman 
visual yang cantik sesuai dengan 
panel instrumen atau preferensi 
pribadi.

Opsional

Opsional

CZ202AR CZ102AR

Opsional

Opsional

U N I T  U T A M A

Clarion dapat memenuhi dan memberikan lebih 
banyak manfaat untuk kebutuhan hiburan dasar 
Anda saat berkendara. 
Hal ini karena setiap unit dirancang dengan 
mempertimbangkan kebutuhan pengguna 
terkait dengan kualitas, keandalan, kemudahan 
penggunaan, dan kesesuaian dengan gaya 
hidup Anda.

Beragam kemampuan untuk 
kenyamanan berkendara

CZ302A
Unit penerima CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth 

CZ202A/CZ202AR
Unit penerima CD/USB/MP3/WMA

CX501A
Unit penerima 2-DIN Bluetooth CD/USB/MP3/WMA

CX201A
Unit penerima 2-DIN CD/USB/MP3/WMA

CZ102A/CZ102AR
Unit penerima CD/MP3/WMA

Parrot Bluetooth® untuk 
komunikasi secara handsfree

Parrot Bluetooth menawarkan kemampuan 
yang sangat komprehensif dengan berbagai 
macam ponsel. Nikmati komunikasi secara 
handsfree menggunakan mikrofon internal 
dan akses ke Phonebook (Buku Telepon). 
Putar musik yang disimpan di ponsel dengan 
streaming audio Bluetooth. Mendukung 
berbagai macam protokol: HFP/HSP/A2DP/
AVRCP/PBAP. Pembaruan firmware dapat 
dilakukan melalui sambungan USB. (CZ702A/
CZ302A)

USB depan kompatibel dengan 
memori iPod, iPhone, dan USB 

Terminal USB di panel depan menerima 
sambungan USB dari iPod, iPhone yang 
kompatibel, dan perangkat memori USB. 
Dengan iPod, Anda dapat mengontrol 
fungsi iPod dari CZ302A/CZ202A/
CZ202AR/CX501A/CX201A.

Kenikmatan sempurna
dengan konektivitas iPod®

dan iPhone® yang unggul

Nikmati sensasi operasional iPod dan iPhone yang 
alami, dengan tampilan ALBUM/ARTIST/SONG 
LIST (DAFTAR ALBUM/ARTIS/LAGU) di layar dan 
pengoperasian balik dalam List (Daftar). Mode 
kontrol praktis memungkinkan pengoperasian 
sistem yang mudah menggunakan kontrol iPod/
iPhone, termasuk pencarian ABC untuk mengakses 
trek dengan cepat. 

Beat EQ dan Magna Bass EX untuk 
suara yang kuat dan mantap

Selain memberikan 3 pola ekualiser standar, Beat 
EQ memungkinkan Anda menyesuaikan level serta 
jangkauan suara bass, midrange, dan treble pada 
masing-masing pola. Magna Bass EX juga 
meningkatkan jangkauan 50Hz untuk memberikan 
performa suara bass yang dinamis.

■ MEDIA ■ SAMBUNGAN ■ AUDIO ■ UMUM

CZ702A ● — ● 18FM, 6AM Internal∗1 ● USB (Audio/Video)∗2 Belakang ● ∗5 — — ● ● ∗8 —  ● ∗9 — ● ● ● ∗11 — ● ∗13 ● ● — ● ● ●
CZ302A ● — ● 18FM, 6AM Internal∗1 ● USB (Audio/Video)∗3 Depan∗4 — ● ∗6 — ● ● ∗8 ● — ● ∗10 — — ● ∗11 — ● ∗14 ● — ● — ● ●

CZ202A/CZ202AR ● — ● 18FM, 6AM — — USB (Audio/Video)∗3 Depan∗4 — — ● ∗7 ● ● ∗8 ● — ● ∗10 — — — ● ∗12 ● ∗14 ● — ● — — ●
CZ102A/CZ102AR ● — ● 18FM, 6AM — — — — — — ● ∗7 ● ● ∗8 ● — ● ∗10 — — — ● ∗12 ● ∗14 ● — ● — — ●

CX501A — ● ● 18FM, 6AM Internal∗1 — USB (Audio/Video)∗3 Depan∗4 — ● ∗6 — ● ● ∗8 ● — ● ∗10 — — ● ∗11 — ● ∗13 ● ● — ● ● —

CX201A — ● ● 18FM, 6AM — — USB (Audio/Video)∗3 Depan∗4 — ● ∗6 — ● ● ∗8 ● — ● ∗10 — — ● ∗11 — ● ∗13 ● ● — — ● —

∗1  Untuk informasi rinci tentang model Bluetooth yang kompatibel, kunjungi situs Web kami    ∗2  Kabel USB opsional (Video): CCA750: Untuk kompatibilitas 
iPod, kunjungi situs Web kami    ∗3  Kabel USB opsional (Video): CCA748     ∗4  USB depan dengan penutup geser    ∗5  2 saluran depan + 2 saluran belakang + 2 
saluran subwoofer    ∗6  2 saluran depan + 2 saluran belakang atau subwoofer    ∗7  2 saluran belakang atau Subwoofer     

∗8  Peningkatan frekuensi sangat rendah    ∗9  Ekualiser Parametrik 5 Band    ∗10  Peningkatan, Dampak, Dukungan, Pengaturan Bass    
∗11  Filter Akses Rendah/Tinggi    ∗12  Filter Akses Rendah    ∗13  13-seg × 10  2-Saluran    ∗14  13-seg × 10 Satu Saluran      

CZ702A
Unit penerima CD/USB/MP3/WMA/Bluetooth 
tampilan warna variabel 
penyelarasan waktu & crossover

U N I T  U T A M A

Tampilan 728 variasi 
warna untuk kesan cantik
pada mobil Anda

Opsional

Penyelarasan waktu digital

Digital Time Alignment (Penyelarasan 
Waktu Digital) memastikan suara yang 
dihasilkan dari setiap speaker dapat 
didengar pengguna secara bersamaan 
pada pencitraan suara yang sempurna.

(CZ702A/CZ302A/CZ202A/CZ202AR/
CX501A/CX201A)

(CZ302A/CZ202A/CZ202AR/CZ102A/
CZ102AR/CX501A/CX201A)
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XR2220
Amplifier daya 
280 W 2/1-saluran

XR2420
Amplifier daya 
480 W 4/3/2-saluran 

SRP1722S
Sistem komponen 2 arah  
350 W Maks. 16,5 cm (6-1/2″)

SRE6952R
Multiaksial 5 arah 600 W Maks. 
15 cm × 23 cm (6″ × 9″)

SRE1722R
Koaksial 2 arah 
280 W Maks. 16,5 cm (6-1/2″)

SRG1622R
Koaksial 2 arah 
250 W Maks. 16 cm (6-1/2″) 

SRG1322R
Koaksial 2 arah 
230 W Maks. 13 cm (5-1/4″) 

SRG1022R
Koaksial 2 arah 
180 W Maks. 10 cm (4″)

SRG6932R
Multiaksial 3 arah 400 W Maks. 
15 cm × 23 cm (6″ × 9″)

SRE1732R
Multiaksial 3 arah 
300 W Maks. 16,5 cm (6-1/2″)

SRE1332R
Multiaksial 3 arah 
250 W Maks. 13 cm (5-1/4″) 

SRE212H
Balanced-drive tweeter 
200 W Maks. 2,5 cm (1″) 

SRE6932R
Multiaksial 3 arah 400 W Maks. 
15 cm × 23 cm (6″ × 9″) SRE2032R

Multiaksial 3 arah 
400 W Maks. 20 cm (8″) 

SRP1322S
Sistem komponen 2 arah 
300 W Maks. 13 cm (5-1/4″) 

XH7110
Amplifier daya 
850 W mono class GH 

XH5410
Amplifier daya 
680 W 4/3/2-saluran 

XH5210
Amplifier daya 
340 W 2/1-saluran 

XR2120
Amplifier daya 
570 W mono 

Manfaatkan keahlian kami

Produksi suara sangat rendah berperforma tinggi

Dapatkan pengalaman musik dengan suara langsung

•  DSP dan konverter burr-brown digital 
ke analog dual sample 24-bit/96kHz 

•  Crossover internal 4 arah 
•  Ekualiser parametrik 5 band
•  Penyelarasan waktu digital untuk 

setiap output level saluran 
•  Output RCA bebas oksigen pelat 

emas 8 saluran/4 volt 
•  Sirkuit pengaturan volume suara 

elektronik step 0,5dB 
• Chassis pelat tembaga 
•  Kompatibel dengan antarmuka iPod 

CeNET 
(EA1251 diperlukan)

A M P L I F I E R / S U B W O O F E R / S P E A K E R

HX-D2
Unit penerima CD/Kontrol CeNET dengan 
ketelitian tinggiSeri WQ

Seri Platinum

Seri SRE

KELAS AB

Seri XR

◆ Diagram konseptual tentang 
karakteristik frekuensi/fase

100k(Hz)96k70k40k20k10k0

0

-40

-80

(dB)

0˚

<Karakteristik Frekuensi>

Audio konvensional
Audio dengan sample 96kHz

<Karakteristik Fase>

Terjadi peralihan  
fase

Pembuatan  
spektrum 
rentang tinggi 

Amplifier Output  
Daya Maks. 4-Ohm 2-Ohm Tipe Jumlah 

Saluran
Dimensi  

(P × L × T)
XH7110 850W 450W × 1 850W × 1 Kelas GH/AB Mono 407 × 230 × 67 mm

XH5410 680W 90W × 4 160W × 4 Kelas AB 4/3/2 373 × 230 × 67 mm

XH5210 340W 90W × 2 160W × 2 Kelas AB 2/1 316 × 230 × 67 mm

XR2120 570W 280W × 1 400W × 1 Kelas AB Mono 354 × 55 × 216 mm

XR2420 480W 60W × 4 90W × 4 Kelas AB 4/3/2 354 × 55 × 216 mm

XR2220 280W 65W × 2 95W × 2 Kelas AB 2/1 299 × 55 × 216 mm

Subwoofer Ukuran Penanganan
Daya Maks.

Baja Tempa  
Kekuatan Tinggi

Koil Suara
Ganda

Dimensi  
(P × L × T)

WQ3010D 12″ 1500W ● ● 297 × 297 × 156 mm

WQ2510D 10″ 1500W ● ● 248 × 248 × 139 mm

Speaker SRP Ukuran Daya musik
maksimum Tipe 

SRP1722S 16,5 cm (6-½″) 350 W Sistem komponen 2 arah

SRP1322S 13 cm (5-¼″) 300 W Sistem komponen 2 arah

Speaker SRG Ukuran Daya musik
maksimum Tipe 

SRG1622R 16 cm (6-½″) 250 W Koaksial 2 arah

SRG1322R 13 cm (5-¼″) 230 W Koaksial 2 arah

SRG1022R 10 cm (4″) 180 W Koaksial 2 arah

SRG6932R 15 cm × 23 cm (6″ × 9″) 400 W Multiaksial 3 arah

Speaker SRE Ukuran Daya musik
maksimum Tipe 

SRE6952R 15 cm × 23 cm (6″ × 9″) 600 W Multiaksial 5 arah

SRE6932R 15 cm × 23 cm (6″ × 9″) 400 W Multiaksial 3 arah

SRE2032R 20 cm (8″) 400 W Multiaksial 3 arah

SRE1722R 16,5 cm (6-½″) 280W Koaksial 2 arah

SRE1732R 16,5 cm (6-½″) 300 W Multiaksial 3 arah

SRE1332R 13 cm (5-¼″) 250 W Multiaksial 3 arah

SRE212H 2.5 cm (1″) 200 W Balanced-drive tweeter

Seri SRG

Dengarkan perbedaannya dan rasakan sensasinya dengan suara asli yang menakjubkan.

Realisme ekstrem dengan 
rasio sample lebih tinggi

KELAS GH/AB

Seri XH

WQ2510D
Subwoofer 
koil suara ganda 4 ohm 
1500 W Maks. 25 cm (10″) 

WQ3010D
Subwoofer 
koil suara ganda 4 ohm 
1500 W Maks. 30 cm (12″) 

HX-D2

Dengan menghasilkan gelombang suara yang 
sebenarnya, amplifier, speaker, dan subwoofer 
Clarion memiliki peran penting dalam 
memberikan pengalaman hiburan di mobil 
Anda. Kombinasi teknik desain yang canggih  
dan materi berkualitas tinggi mampu  
menghasilkan suara yang menakjubkan.

Kemampuan daya dan akustik yang unggul

AMPLIFIER/SUBWOOFER/SPEAKER
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