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•		Specyfikacje	i	wygląd	mogą	ulec	zmianie	bez		
wymogu	informowania	o	nich.

•		Fotografie	nie	mają	charakteru	wiążącego.	Produ-
cent	i	importer	nie	odpowiadają	za	błędy	w	druku.

•		Dolby,	Dolby	Surround,	Pro	Logic	i	symbol	podwój-
nego	D	(double-D)	są	znakami	fabrycznymi	Dolby	
Laboratories.

•		dts	jest	znakiem	fabrycznym	Digital	Theatre		
Systems,	Inc.

•		iPod	i	iTunes	służą	jedynie	do	kopiowania	legalnej	
muzyki	oraz	za	zgodą	posiadacza	praw	do	muzyki.	
Nie	kradnij	muzyki.

•		iPod	i	iTunes	to	zarejestrowane	znaki	handlowe	
firmy	Apple	Computer,	Inc.	zarejestrowanymi	w	USA	
i	innych	krajach.

•		Zarejestrowany	znak	handlowy	i	logo	Blue-
tooth	stanowią	własność	Bluetooth	SIG,	Inc.,	
a	wykorzystywanie	tych	znaków	handlowych	przez	
Clarion	ma	miejsce	w	oparciu	o	licencję.

•		DivX,	DivX	Certified	i	powiązane	logo	to	zarejestro-
wane	znaki	handlowe	DivX,	Inc.	używane	w	oparciu	
o	licencję.	

•		Wszystkie	pozostałe	znaki	fabryczne/handlowe	należą	
do	ich	odpowiednich	właścicieli.

•		Wszystkie	produkty	w	niniejszym	katalogu	są	przezna-
czone	do	montażu	w	samochodach	osobowych.	Nie	
zaleca	się	stosowania	w	ciężarówkach,	ciągnikach,	
pojazdach	terenowych,	maszynach	budowlanych,		
łodziach	(poza	specjalnymi	produktami	serii	„marine”	
do	tego	przeznaczonymi)	i	innych	pojazdach	specjal-
nego	przeznaczenia	lub	na	motocyklach.

•		Nie	gwarantuje	się,	że	wszystkie	produkty	w	niniejszym	
katalogu	pozwalają	na	odtwarzanie	płyt	CCCD	(Copy	
Control	CD),	Hybrid	SACD	(Super	Audio	CD),	CD-R/
RW	i	DVD.

•		Panele	LCD	wykorzystują	najnowsze	elementy	tech-
nologiczne	i	mogą	wykazywać	skuteczność	działania	
na	poziomie	99,99%	pikseli.	Jednakże	należy	zdawać	
sobie	sprawę,	że	0,01%	lub	mniej	pikseli	może	nie	
działać.

Twój	dealer	Clarion	dostarczy	Ci	więcej	informacji.

Wydrukowano	w	UE	na	papierze	pozbawionym	chloru.
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VRX878RVD
STACJA MULTIMEDIALNA DVD Z CeNET I STERO-
WANIEM 7-CALOWYM PANELEM DOTYKOWYM

MAX973HD
SYSTEM NAWIGACJI Z DYSKIEM TWARDYM I STACJA MULTI-
MEDIALNA DVD ZE STEROWANIEM PANELEM DOTYKOWYM

ITALDESIGN-GIUGIARO
„Moray”, samochód koncepcyjny Clarion 
H.M.I. stworzony we Włoszech przez firmę 
GIUGIARO, jedną z najlepszych na świecie firm 
z branży wzornictwa przemysłowego.

Jay Kay (Jamiroquai)
„Jay Kay”, wokalista światowej sławy zespołu 
jazz funk Jamiroquai.

Przedstawiamy Moray – samochód koncepcyjny 
odzwierciedlający koncepcję Clarion H.M.I (interfejs 
człowiek-maszyna). To świat, w którym żyje Jay Kay. 
Miejsce, gdzie mobilność, muzyka, media i styl są 
idealnie zespolone.
Pozwól by Clarion przeniósł Cię na nowy poziom 
ekscytacji i zadowolenia – Do świata Clarion Azzurro.

Clarion H.M.I. „Feel So Good.”

Technologia multimedialna

Technologia jednostek głównych

MUZYKA, WIDEO 
I INFORMACJA …  
STYL ŻYCIA,  
JAKIEGO SZUKASZ 
JEST TUTAJ

Bezpieczeństwo, 
bezprzewodowa komunikacja 
dzieki zestawom 
głośnomówiącym oraz 
korzystanie z iPod’a poprzez 
łącze Bluetooth 
Linia produktów na rok 2007 wykorzystuje 
odbiorniki Bluetooth, zapewniające bez-
pieczniejszą i bardziej inteligentną jazdę. 
Ten standard komunikacji bezprzewodo-
wej nowej generacji zapewnia komunika-
cję z prędkością 1 Mbps przy niewielkich 
zakłóceniach. Z telefonem komórkowym 
obsługującym Bluetooth możesz pozbyć się 
niewygodnych przewodów w samochodzie, 
możesz słuchać, co mówi rozmówca po 
drugiej stronie przez głośniki w samocho-
dzie i samemu rozmawiać bez angażowania 
rąk, co zwiększa bezpieczeństwo jazdy. Co 
więcej, bezprzewodowe połączenie z prze-
nośnymi odtwarzaczami muzyki obsługują-
cymi Bluetooth zapewnia bezproblemową 
muzyczną rozrywkę w samochodzie i poza 
nim. 

Multimedia Clarion: Doskonałe funkcje nawigacyjne i wysokiej jakości 
system audio-wideo zapewniają lepsze wrażenia z jazdy
Zaawansowany układ nawigacyjny i funkcje audio-wideo zostały idealnie zintegrowane 
w tym urządzeniu. W ten sposób uzyskuje się wysoce wydajny układ nawigacji z mapa-
mi obejmującymi 30 krajów, komunikaty głosowe i rozpoznawanie głosu w 6 językach, 
kompatybilność z RDS-TMC, informacje o ruchu drogowym poprzez radio FM, wyso-
kiej jakości wideo DVD na ekranie wysokiej rozdzielczości oraz funkcję 2-Zone (dwie 
strefy) pozwalającą na korzystanie z różnych źródeł rozrywki na przednich i tylnych 
siedzeniach. Dzięki wszystkim tym funkcjom, Twój fotel w samochodzie zmienia się 
w zdecydowanie przyjemniejsze i bardziej ekscytujące miejsce. 

 Wybór wbudowanych lub 
podłączanych dysków twardych dla 
jednostek audio-wideo i nawigacji

Twój wybór urządzeń audio-
wideo z ekranem panoramicznym 
i połączeniami USB

Odtwarzanie wielu rodzajów 
nośników z wysoką jakością 
dźwięku to odpowiedź Clarion 
na potrzeby kierowców
Dotrzymując kroku nieprzerwanie zmienia-
jącym się nowym technologiom, Clarion 
dąży do zapewniania najwyższej jakości 
dźwięku. Ta filozofia jest główną koncep-
cją zastosowaną w naszych produktach 
na rok 2007. Łączymy ze sobą rozrywkę 
w samochodzie i szeroki wachlarz nośników 
z muzyką. Otrzymujesz odtwarzacz DVD do 
odtwarzania nagrań koncertów, odtwarzanie 
skompresowanego dźwięku w formatach 
WMA, MP3 i AAC (poprzez złącze USB 
VRX578RUSB i VRX378RUSB) na płytach 
CD-R i RW, nie wspominając o obsłudze płyt 
muzycznych CD i kontroli iPod.

MAX973HD

MAX678RVD

VRX878RVD

VRX578RUSB VRX378RUSB

NAX973HD

POŁĄCZENIE 
POMIĘDZY TOBĄ 
A TWOJĄ MUZYKĄ

Złącze AUX (wejście) 
umieszczone z przodu,  
co pozwala na szybkie 
podłączanie przenośnych 
odtwarzaczy muzycznych
Podłącz je i zacznij słuchać! Można pod-
łączać dowolne urządzenia przenośne 
odtwarzające pliki audio lub wideo. Wejście 
AUX na panelu przednim wprowadzone 
w kilku jednostkach źródłowych zapewnia 
prostotę podłączania.

Sterowanie odtwarzaniem 
z iPod’a na jednostce głównej
Interfejs EA1276 przenosi integrację z iPod 
na nowy poziom. Interfejs ten pozwala na 
poruszanie się w obrębie list odtwarzania, 
podobne do zmieniania utworów z płyty CD. 
Co więcej, EA1276 ładuje baterię iPoda, gdy 
ty słuchasz muzyki, tak żeby można było go 
odłączyć, wysiąść i dalej słuchać muzyki po 
dotarciu do celu podróży.

Złącze USB zwiększające 
możliwości podłączania wielu 
urządzeń peryferyjnych
Przeciągnij i upuść – to wszystko, co musisz 
zrobić, aby skopiować swoją całą kolekcję 
muzyki na przenośną pamięć USB. Potem 
po prostu podłącz ją do radia Clarion obsłu-
gującego USB i już możesz słuchać niezli-
czonych godzin swoich ulubionych nagrań. 
W roku 2007 radia Clarion ze złączem USB 
pozwalają na dostęp do ponad 65 tysięcy 
utworów z jednego urządzenia USB oraz 
na przeglądanie informacji ID3 tag, żebyś 
zawsze wiedział, czego słuchasz.

Funkcja Sound Restorer 
uzupełniająca dźwięki utracone 
podczas kompresji
Podczas kompresji plików audio do formatu 
MP3, WMA lub AAC zawsze staramy się 
usuwać jedynie dane tych dźwięków, które 
są trudno słyszalne dla ludzkiego ucha. Ten 
proces nazywa się kodowaniem percep-
cyjnym. Wadą tego rozwiązania jest to, że 
dźwięk o częstotliwości powyżej 10 kHz jest 
często tracony lub zniekształcony. Wyjątko-
we rozwiązanie przetwarzania dźwięku Cla-
rion „Sound Restorer” odtwarza te subtelne 
niuanse oraz harmoniczne i przywraca je 
w nagraniu. Skompresowane pliki muzyczne 
po prostu już nie brzmią więcej, jak skompre-
sowana muzyka.

SR wyłączony SR włączony
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*  MAX973HD są kompatybilne z MP3/WMA na nośnikach DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW. 
Maksymalna pojemność utworów: 512 utworów (255 folderów z maksymalnie 512 utworami 
na folder) 

•  Panele LCD wykorzystują najnowsze elementy technologiczne i mogą wykazywać 
skuteczność działania na poziomie 99,99% pikseli. Jednakże należy zdawać sobie sprawę, 
że 0,01% lub mniej pikseli może nie działać.

•  OSTRZEŻENIE: Prawo zabrania kierowcy oglądania sygnału wideo na wszelkich monitorach 
zamontowanych na desce rozdzielczej, kiedy pojazd pozostaje w ruchu.

•  Nie gwarantuje się, że wszystkie produkty w niniejszym katalogu pozwalają na odtwarzanie 
płyt CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW i DVD±R/RW.

*  Listy odtwarzania zawierające mieszankę plików muzycznych i filmowych nie mogą być 
odtwarzane na urządzeniach kompatybilnych z iPod Video.

*  iTMC, V-Trafic i TMC-Pro to zastrzeżone znaki handlowe, 
kolejno, ITIS, Mediamobile i T-System.

MAX973HD
SYSTEM NAWIGACJI Z DYSKIEM TWARDYM 
I STACJA MULTIMEDIALNA DVD ZE  
STEROWANIEM 7-CALOWYM PANELEM 
DOTYKOWYM 

• Automatycznie opuszczany kolorowy 7-calowy ekran 
LCD QVGA TFT • Sterowanie panelem dotykowym 
i szybki dostęp do menu skrótów • Procesor 400 MHz 
• Dysk twardy o pojemności 30 GB • Wbudowany tuner 
RDS-TMC zapewniający informacje o ruchu drogowym 
• Wbudowany dwuwymiarowy czujnik żyroskopowy 
• Wejście AUX AV (2 kanały audio + wideo) • 1 wyjście 
wideo i 2 kanały wyjścia audio dla rozrywki dwustrefowej 
2-Zone • Mikrofon do rozpoznawania głosu • Sterowanie 
CeNET: tuner TV i adapter interfejsu Bluetooth BLT573 
• Obsługuje: DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW • Kompa-
tybilne z MP3 i WMA z wyświetlaniem ID3-TAG • Pamięć 
stacji 18 FM, 6 MW/LW • Tuner RDS-EON ze zmienną 
szerokością pasma • 24-bitowy przetwornik cyfrowo-
analogowy • Czytnik kart SD do odtwarzania MP3/WMA 
i instalacji danych przez „Clarion NAVI manager” 
z aplikacją PC • Wbudowany „Music Catcher” z usługą 
rozpoznawania muzyki Gracenote® – Prędkość zgrywa-
nia (ripping): maksymalnie 8×, Pojemność: maksymalnie 
4000 utworów) • Współpraca z adapterem interfejsu 
CeNET BLT573 do zestawu głośnomówiącego; obsłu-
giwane profile: HFP (Hands Free Profile – profil głośno-
mówiący) oraz HSP (Head Set Profile – profil słuchaw-
kowy) • 3-zakresowy parametryczny korektor dźwięku 
• MAGNA BASS EX dynamiczne wzmocnienie basów 
• Wzmacniacz 4 kanały × 53 W MOS-FET • Współpraca 
z przewodowym sterowaniem fabrycznym przy kie-
rownicy • Bezpośrednie podłączanie i sterowanie iPod 

• Wejście kamery CCD • Mapa obejmuje: [Europa 
Zachodnia] Andorę, Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, 
Francję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Liechtenstein, 
Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegię, Portugalię, 
San Marino, Szwajcarię, Szwecję, Watykan, Wielką Bry-
tanię, Włochy; [Europa Wschodnia] Chorwację, Esto-
nię, Litwę, Łotwę, Polskę, Republikę Czeską, Słowację, 
Słowenię, Węgry • Rozpoznawania głosu i Odczyty-
wanie tekstu: angielski Wlk. Bryt, francuski, hiszpański, 
niderlandzki, niemiecki, włoski • Komunikaty głosowe 
i Tekst na ekranie: angielski, duński, francuski, hiszpań-
ski, niderlandzki, niemiecki, portugalski, szwedzki, włoski 
• Tryb wyświetlania w trzech wymiarach z regulowanym 
kątem widzenia • Skala mapy: 25 m/50 m/100 m/200 m/
500 m/1 km/2 km/4 km/16 km/64 km/256 km • Zmiana 
kolorów mapy dzień/noc: automatyczna i ręczna 
• Wyświetlanie znaków na autostradach przy rozjazdach 
w trybie podzielonego ekranu • Funkcja wyszukiwania 
adresów, w tym wyszukiwanie według kodu pocztowe-
go, wyszukiwanie według numeru domu, wyszukiwanie 
według nazwy interesującego miejsca (POI), wyszukiwa-
nie według kategorii i wyszukiwanie obiektów w pobliżu 
• Menu trójwymiarowe: ulubione elementy użytkownika 
i lista najczęściej używanych • Wielofunkcyjne oblicza-
nie tras: najkrótsza, najszybsza, minimalizuj przejazdy 
po autostradach i więcej szczegółowych ustawień (drogi 
płatne, ograniczenia czasowe, unikanie obszaru, prom) 
• Informacja o trasie: następny manewr, informacja 

Aplikacja do komputerów PC 
„Clarion NAVI Manager”
Music Catcher w MAX973HD może automatycznie 
aktualizować informacje o tytułach płyty CD dla każde-
go utworu po jego zgraniu na twardy dysk. Jeśli w ba-
zie danych nie ma informacji o tytule, oprogramowanie 
NAVI manager dokonuje synchronizacji danych na 
stronie internetowej Gracenite i aktualizuje informacje 
o tytule na dysku twardym. Poza tym, oprogramowa-
nie pozwala na wyświetlanie ulubionego zdjęcia lub 
okładki albumu na ekranie urządzenia.

Music Catcher: Nagrywanie z dużą szyb-
kością i ogromna pojemność pamięci
Music Catcher to funkcja pozwalająca słuchającym 
zapisywać ulubione utwory i albumy na wbudowanym 
dysku twardym. Możesz teraz cieszyć się długimi lista-
mi utworów odtwarzanych z dysku twardego po utwo-
rzeniu własnej „ulubionej kolekcji” muzyki. 
Prędkość zgrywania: nagrywanie z prędkością 
maksymalnie 8×
Pojemność pamięci: maksymalnie 4000 utworów 
Format zgrywania: wysokiej jakości Atrac3 / 132 kbs

Rozmowa telefoniczna z użyciem zestawu 
głośnomówiącego poprzez odbiornik Bluetooth 
zwiększa bezpieczeństwo jazdy
Opcjonalny adapter interfejsu Bluetooth łączy jednostkę główną z telefonami 
komórkowymi obsługującymi Bluetooth bezprzewodowo i pozwala na 
rozmowy telefoniczne bez angażowania rąk poprzez zestaw głośnomówiący. 
W momencie nadejścia połączenia, odtwarzanie muzyki zostaje przerwane, 
a głos dzwoniącego jest słyszany przez głośniki systemu audio samochodu. Nie 
trzeba trzymać telefonu w ręku – wystarczy mówić do dołączonego mikrofonu.

BLT573
ADAPTER INTERFEJSU CeNET Bluetooth

• Kompatybilne z MAX973HD • Profil słu-
chawkowy i głośnomówiący • Kontrola książki 
adresowej/kontaktów telefonu komórkowego 
bezpośrednio przez ekran dotykowy: 500 
osób, 5 numerów na osobę* • Wyświetla 
nazwę / numer dzwoniącego / połączenia 
wychodzące / połączenia nieodebrane* 
• Funkcja automatycznego odbierania* 
• Funkcja ponownego wybrania numeru* 
• Sterowanie komunikatami głosowymi z uży-
ciem rozpoznawania głosu* • Wyświetlanie 
na ekranie informacji o poziomie naładowania 
baterii i sile sygnału sieci* 
*  W zależności od funkcji telefonu

o ruchu drogowym, informacja prowadząca, powtarzanie 
wskazówek i wyświetlanie miejsca docelowego • Auto-
matyczne ponowne obliczanie trasy • Obliczanie trasy 
z użyciem informacji o ruchu drogowym • Wyskakujące 
komunikaty o ruchu drogowym • Wskazówki dotyczące 
trasy: szacowany czas przybycia do celu, wyświetlanie 
manewru, zbliżanie skrzyżowań • Wyświetlanie listy skrę-
tów • Zapisywanie i edycja lokalizacji: maksymalnie 
200 pozycji • Funkcja profilu użytkownika: możliwość 
zapisania profili dla 4 różnych użytkowników • Wyświet-
lanie RDS-TMC: Płatne TMC, ikony na mapie, informacje 
tekstowe, wyskakujące komunikaty o zdarzeniach na dro-
dze, wyskakujący komunikat o zalecanym objeździe, lista 
zdarzeń, filtrowanie zdarzeń TMC, ustawienia skręcania

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości 
instalacji, proszę skorzystać z informacji CIP (Clarion Installer 
Program – program instalacji Clarion) na stronie 11.

Ekran menu opiera się na nowej 
koncepcji wywodzącej się z filozofii 
H.M.I. Clarion (interfejs człowiek-
maszyna). Trójwymiarowe menu 
są ułożone w kształcie koła, co 
pozwala na szybki i intuicyjny wybór 
żądanej funkcji.

Nowa koncepcja wyświetlania trójwymiarowego menu 

Żądane miejsce docelowe można bardzo szybko wyszukać na różne sposoby i wyświetlić 
na ekranie. Można szukać w oparciu o znany adres, przechodząc na niższy poziom z wy-
świetlania kraj po kraju lub poprzez proste wpisanie miejsca docelowego przy użyciu liter 
i liczb na ekranie wprowadzania adresu.

Automatyczny ekran zbliżenia na 
skrzyżowanie pomaga w przejeździe 
przez skrzyżowania, ronda i rozjazdy, 
gdzie tak łatwo można zgubić drogę. 
Ilustracje skrzyżowań korzystają 
z grafiki trójwymiarowej z wyraźnym 
oznaczeniem wskazówek i nazw 
dotyczących kierunku jazdy. Co 
więcej „listy skrętów” i tryb „skręt po 
skręcie” płynnie prowadzą kierowcę 
aż do samego celu podróży.
*  Elementy graficzne przedstawiające znaki przy autostradach są dostępne dla następujących krajów: Austria, 

Belgia, Dania, Francja, Hiszpania, Holandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka 
Brytania oraz Włochy.

Intuicyjne sterowanie poprzez panel dotykowy umożliwia obsługę wszystkich funkcji poprzez 
proste dotykanie ekranu. Struktura ekranu pozwala na natychmiastowe wyświetlanie potrzeb-
nych informacji, podczas gdy szczegółowe informacje można łatwo wywołać za dotknięciem 
palca.

Ikony i wzory tła można 
dostosować do indywi-
dualnego gustu i stylu 
samochodu.

System nawigacji z dyskiem twardym Clarion: dostępny dla 3 modeli; 
zintegrowana jednostka audio-wideo lub jednostka do montażu ukrytego
Wybieraj spośród trzech wspaniałych 
modeli: flagova jednostka MAX973HD, 
zintegrowana jednostka audio-wideo 
i nawigacji z dyskiem twardym 30 GB 

Możliwość zmiany trybu wyświetlania 
mapy w trybie ekranu 2D, 3D uła-
twiającego orientację lub podzielo-
nego ekranu: 2D + 2D albo 2D + 3D. 
Układ inteligentnego prowadzenia 
opiera się o przedstawianie położenia 
samochodu na mniejszym ekranie 
z ilustracjami skrzyżowań i znaków 
drogowych.

W urządzenie wbudowano tuner RDS-
TMC. Zapewnia to najnowsze informacje 
o ruchu drogowym pochodzące z różnych 
oficjalnych źródeł i dostarczane przez 
kanał informacji o ruchu (TMC).

Andora / Austria / Belgia / Chorwacja / Dania / Estonia / 
Finlandia / Francja / Hiszpania / Holandia / Irlandia / 
Liechtenstein / Litwa / Łotwa / Luksemburg / Monako / 
Niemcy / Norwegia / Polska / Portugalia /  
Republika Czeska / San Marino /  
Słowacja / Słowenia / Szwajcaria / 
Szwecja / Watykan / Węgry /  
Wielka Brytania / Włochy

Zaawansowane funkcje i prostota użytkowania  
pewnie prowadzą kierowcę do celu

i szybkim obliczaniem tras przez układ 
nawigacji; lub wybierz VRX878RVD lub 
MAX678RVD podłączane do montowa-
nych w ukryciu jednostek nawigacji.

Ekran wyszukiwania

Ekran z poradami

Intuicyjne, proste i bezpośrednie sterowanie 
panelem dotykowym

Zmiana wyświetlania mapy i podzielony ekran

Wbudowany tuner RDS-TMC
Dołączone mapy <30 krajów> 

Zmienne „skórki”

  MULTIMEDIA

Teraz obsługuje 
iPod Video

Ta „skórka” to oryginalne dzieło Clarion, Giugiaro Design (Włochy).
Aby rozbudować wyświetlanie informacji przez system nawigacji z dyskiem twardym, można pobierać różne pliki „skór” ze strony www.clarion.com.

MAX973HD MAX678RVD &
NAX973HD

VRX878RVD &
NAX973HD

Menu Music 
Catcher

Menu 
trójwymiarowe 
– ostatni album

Aplikacja PC 
„Clarion NAVI 
Manager” 
z bazą danych 
Gracenote®

„Clarion NAVI 
Manager”  
z bazą danych 
Gracenote®

http://www.clarion.com
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•  MAX678RVD są kompatybilne z formatami MP3/WMA na nośnikach DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW. Maksymalna pojemność utworów: 512 utworów (255 folderów z maksymalnie 512 utworami na folder)
•  Panele LCD wykorzystują najnowsze elementy technologiczne i mogą wykazywać skuteczność działania na poziomie 99,99% pikseli. Jednakże należy zdawać sobie sprawę, że 0,01% lub mniej pikseli 

może nie działać.
•  OSTRZEŻENIE: Prawo zabrania kierowcy oglądać sygnał wideo na wszelkich monitorach zamontowanych na desce rozdzielczej, kiedy pojazd pozostaje w ruchu.
•  Nie gwarantuje się, że wszystkie produkty w niniejszym katalogu pozwalają na odtwarzanie płyt CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW i DVD±R/RW.
*  Listy odtwarzania zawierające mieszankę plików muzycznych i filmowych nie mogą być odtwarzane na urządzeniach kompatybilnych z iPod Video.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości 
instalacji, proszę skorzystać z informacji CIP (Clarion Installer 
Program – program instalacji Clarion) na stronie 11.

MAX678RVD
STACJA MULTIMEDIALNA DVD Z CeNET 
I STEROWANIEM 7-CALOWYM PANELEM 
DOTYKOWYM W ROZMIARZE 2-DIN

• Obsługuje: DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW • Kom-
patybilne z MP3 i WMA z wyświetlaniem ID3/WMA-
TAG • Pamięć stacji: 18 FM, 6 MW/LW • Tuner RDS-
EON DSP ze zmienną szerokością pasma i funkcją 
Radio Text • Bezpośrednie podłączanie i sterowanie 
iPod • Rozrywka dwustrefowa (2-Zone): oddzielne 
sterowanie źródłami dla przednich i tylnych siedzeń 
• 24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy • 3-zakre-
sowy parametryczny korektor dźwięku • Wbudowany 
wzmacniacz 4 kanały × 50 W MOS-FET • Automa-
tycznie opuszczany kolorowy 7-calowy ekran LCD 
QVGA TFT • Sterowanie panelem dotykowym  
z wykończeniem odpornym na zabrudzenia • Regu-
lowana jasność ekranu • Wyciszanie telefonu  
• 1 wejście AUX AV (2 kanały audio + wideo)  

• 1 wyjście wideo i 2 kanały wyjścia audio dla rozrywki 
dwustrefowej 2-Zone •  6-kanałowe wyjście audio 
• Wejście kamery CCD • Sterowanie CeNET: system 
nawigacji z dyskiem twardym typu blackbox, tuner 
TV i zmieniarka CD na 6 płyt • Obsługa AUX nadaj-
nika-odbiornika audio/telefon komórkowy Bluetooth 
BLT373 • Współpraca ze sterowaniem fabrycznym 
przy kierownicy

Obsługa Bluetooth dzięki BLT373
Rozmowa przez zestaw głośnomówiący z użyciem 
telefonu komórkowego obsługującego Bluetooth zwięk-
sza bezpieczeństwo jazdy. Rozmowy są możliwe za 
pośrednictwem bezprzewodowego połączenia telefonu 
z systemami audio pojazdu. Korzystając z A2DP Audio 
Distribution Profile (profil dystrybucji dźwięku), można 
cieszyć się odtwarzaniem muzyki z wielu nowych telefo-
nów komórkowych lub przenośnych odtwarzaczy i stero-

wać nimi poprzez AVRCP (Audio Video Remote Control 
Profile – profil zdalnego sterowania audio-wideo).

Podłączając iPod Video możesz uzyskać dostęp 
do biblioteki nagrań wideo odtwarzacza i odtwarzać 
muzykę oraz wideo na ekranie panoramicznym. 
Podłączony iPod jest automatycznie rozpoznawany 
i można nim sterować z ekranu jednostki głównej, 
podczas gdy tapetę głównego ekranu można zmienić 
na tapetę iPoda.
• Wymagany kabel łączący CCA673 iPod video.

Obsługa iPod Audio/Video Obsługa systemu nawigacji dzięki NAX973HD
Aktualna i ogromna baza danych obejmująca 30 krajów 
Europy zintegrowana z szybkim procesorem. Czytelne 
trójwymiarowe menu połączone z wygodnym wyświet-
laniem ikon i intuicyjną obsługą gwarantują prostotę 
użytkowania. To właśnie inteligentna nawigacja zwięk-
szająca wygodę i bezpieczeństwo jazdy.

Rozrywka dwustrefowa (2-Zone)
Można korzystać z różnych źródeł rozrywki na przed-
nich i tylnych siedzeniach, bez przeszkadzania sobie 

nawzajem, dzięki systemowi rozrywki 2-Zone Clarion. 
Powstaje nowa przyjemność z jazdy, dzięki temu, że 
kierowca i pasażer na przednim siedzeniu mogą słu-
chać muzyki i korzystać z informacji nawigacyjnych 
z jednostki zamontowanej w desce rozdzielczej, pod-
czas gdy pasażerowie na tylnych siedzeniach mogą 
oglądać filmy DVD na ekranach zamontowanych 
z tyłu.

24-bitowy przetwornik cyfrowo-analogowy
Szum generowany przez konwencjonalne przetworni-
ki jest rozkładany losowo w szerokim zakresie widma, 
w tym w zakresie słyszalnym. Aby rozwiązać ten prob-
lem, Clarion stosuje wysoce wydajne 24-bitowe prze-
tworniki cyfrowo-analogowe zwykle wykorzystywane 
jedynie w kosztownych domowych systemach dźwię-
kowych. Nie tylko pozwala to na usunięcie niepożąda-
nych szumów daleko poza słyszany zakres wysokich 
częstotliwości, ale również zwiększa wartość stosunku 
sygnał/szum, co daje wyraźniejszy i bardziej realistycz-
ny dźwięk.

•  VRX878RVD są kompatybilne z formatami MP3/WMA na nośnikach DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW. Maksymalna pojemność utworów: 512 utworów (255 folderów z maksymalnie 512 utworami na folder)
•  Panele LCD wykorzystują najnowsze elementy technologiczne i mogą wykazywać skuteczność działania na poziomie 99,99% pikseli. Jednakże należy zdawać sobie sprawę, że 0,01% lub mniej pikseli 

może nie działać.
•  OSTRZEŻENIE: Prawo zabrania kierowcy oglądać sygnał wideo na wszelkich monitorach zamontowanych na desce rozdzielczej, kiedy pojazd pozostaje w ruchu.
•  Nie gwarantuje się, że wszystkie produkty w niniejszym katalogu pozwalają na odtwarzanie płyt CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW i DVD±R/DVD±RW.
*  Listy odtwarzania zawierające mieszankę plików muzycznych i filmowych nie mogą być odtwarzane na urządzeniach kompatybilnych z iPod Video.

*  iTMC, V-Trafic i TMC-Pro to zastrzeżone znaki 
handlowe, kolejno, ITIS, Mediamobile i T-System.

NAX973HD
SYSTEM NAWIGACJI Z DYSKIEM  
TWARDYM

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości instalacji, proszę skorzy-
stać z informacji CIP (Clarion Installer Program – program instalacji Clarion) na stronie 11.

VRX878RVD
STACJA MULTIMEDIALNA DVD Z CeNET 
I STEROWANIEM 7-CALOWYM PANELEM 
DOTYKOWYM

• Obsługuje: DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW • Kompatybilne z MP3/WMA 
z wyświetlaniem ID3-TAG • Pamięć stacji: 18 FM, 6 MW/LW • Tuner RDS-
EON DSP ze zmienną szerokością pasma i funkcją Radio Text • Bezpośrednie 
podłączanie i sterowanie iPod • Rozrywka dwustrefowa (2-Zone): oddzielne 
sterowanie źródłami dla przednich i tylnych siedzeń • 24-bitowy przetwornik 
cyfrowo-analogowy • 3-zakresowy parametryczny korektor dźwięku • Wbudo-
wany wzmacniacz 4 × 50 W MOS-FET • Automatycznie wysuwany kolorowy 
7-calowy ekran LCD QVGA • Sterowanie panelem dotykowym z wykończeniem 
odpornym na zabrudzenia • Regulowana jasność ekranu • Wyciszanie telefonu 
• 1 wejście AUX AV (2 kanały audio + wideo) • 1 wyjście wideo i 2 kanały wyj-
ścia audio dla rozrywki dwustrefowej 2-Zone • 6-kanałowe wyjście audio • Ste-
rowanie CeNET: system nawigacji z dyskiem twardym typu blackbox, tuner TV 
tuner i zmieniarka CD na 6 płyt • Obsługa AUX nadajnika-odbiornika Bluetooth® 
audio/telefon komórkowy BLT373 • Współpraca ze sterowaniem fabrycznym 
przy kierownicy • Wejście kamery CCD poprzez RCA z połączeniem z biegiem 
wstecznym • Zdejmowany panel sterowania

Pojemny dysk twardy i szybki procesor
Procesor SH-Navi1 LSI gwarantuje szybkie obliczanie tras, co 
wraz z szybkim układem scalonym zajmującym się rendero-
waniem grafiki, zapewnia wysoce precyzyjną i wygodną nawi-
gację samochodową. W razie potrzeby aktualizacji, system 
obsługuje Windows Automotive 5.0 i radzi sobie z pełnymi 
danymi map dzięki dużej pojemności dysku twardego.

  MULTIMEDIA

Teraz obsługuje 
iPod Video

Teraz obsługuje 
iPod Video

• System nawigacji z dyskiem twardym do montażu 
ukrytego • Dysk twardy o pojemności 30 GB • Odbiornik 
GPS 12 kanałów • Wbudowany czujnik żyroskopowy 
i tuner RDS-TMC zapewniający informacje o ruchu dro-
gowym • Wejście impulsowe szybkości pojazdu • Złącze 
USB pozwalające na tworzenie kopii bezpieczeństwa 
danych użytkownika i zmiany tapet • Łatwa obsługa dzięki 
panelowi dotykowemu VRX878RVD/MAX678RVD  
• Mapa obejmuje (30 krajów): Europa Zachodnia –  
Andora, Anglia, Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, 
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Liechtenstein, Luksemburg, 
Monako, Niemcy, Norwegia, Portugalia, San Marino, 
Szwajcaria, Szwecja, Watykan, Włochy; Europa Wschod-
nia – Chorwacja, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika 

Czeska, Słowacja, Słowenia, Węgry • Rozpoznawanie 
głosu i Odczytywanie tekstu: angielski, niemiecki, 
francuski, niderlandzki, włoski, hiszpański • Komuni-
katy głosowe i Tekst na ekranie:angielski, niemiecki, 
francuski, holenderski, włoski, hiszpański, portugalski, 
szwedzki, duński • Tryb wyświetlania 2D i 3D • Skala 
mapy: 25 m/50 m/100 m/200 m/500 m/1 km/2 km/4 km/ 
16 km/64 km/256 km • Zmiana kolorów mapy dzień/
noc: automatyczna i ręczna • Automatyczne zbliżenie 
skrzyżowania (z podzielonym ekranem) • Zbliżenie 
skrzyżowania i tryb strzałkowy • Wyświetlanie znaków 
na autostradach przy rozjazdach w trybie podzielonego 
ekranu • Funkcja wyszukiwania adresów, w tym wyszuki-
wanie według numeru domu, wyszukiwanie według intere-
sującego miejsca (POI), wyszukiwanie według kategorii, 
wyszukiwanie numeru telefonu, wyszukiwanie obiektów 
w pobliżu i szukanie według kodu pocztowego • Warunki 
tworzenia tras: najszybsza, najmniejsza odległość, mini-
malizuj drogi płatne, minimalizuj przejazdy po autostra-
dach • Zakres objazdu: 2/5/10 km • Szczegółowa baza 
danych interesujących miejsc (POI) • Można wyświetlić 
symulację trasy i listę skrętów • Menu 3D: ulubione użyt-
kownika i lista najczęściej używanych • Wielofunkcyjne 
obliczanie tras: najkrótsza, najszybsza, odpowiedniej 
nawierzchni i więcej szczegółowych ustawień (drogi 
płatne, ograniczenia czasowe, unikanie obszaru, prom) 

• Informacja o trasie: Następny manewr, informacja o 
ruchu, informacja prowadząca i powtarzanie wskazówek 
• Automatyczne ponowne obliczenie trasy przy użyciu 
informacji o korkach • Wskazówki dotyczące trasy: 
szacowany czas przybycia do celu, nazwa drogi z następ-
nego manewru i wjazd na autostradę • Wyświetlanie listy 
skrętów • Zapisywanie i edycja lokalizacji: maksymal-
nie 200 pozycji • Wyświetlanie RDS-TMC: Płatne TMC, 
ikony na mapie, informacje tekstowe, wyskakujące komu-
nikaty o zdarzeniach na drodze, wyskakujący komunikat 
o zalecanym objeździe, lista zdarzeń, filtrowanie zdarzeń 
TMC, ustawienia skręcania 
ZESTAW ZAWIERA
• Antena GPS • Dane mapy NAVTEQ na dysku twardym 
(30 krajów) • Mikrofon do rozpoznawania głosu i odczyty-
wania tekstu • Kabel CeNET i kabel RGB • Antena TMC
WYMIARY
• 205 (SZ) × 29 (W) × 160 (G) mm

NAX973HD NAX963HD
VRX878RVD ● ●
MAX678RVD ● ●
VRX578RUSB
VRX378RUSB
VRX868RVD ● ●
MAX668RVD ● ●

http://www.clarion.com
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Nasza oferta obejmuje stacje dokują-
ce iPod dopasowane do szerokiej gamy 
odtwarzaczy iPod, w tym iPod nano, iPod 
mini, i iPod z wideo. Wystarczy wsunąć 
iPoda do stacji dokującej i ustawić dołą-
czany moduł iPod'a wysyłający sygnał Blu-
etooth i już można słuchać muzyki z iPod’a 
przez system audio samochodu.

Wielkie możliwości wydajność w niewielkiej obudowie 
zapewnią nawigację we wszystkich sytuacjach

• Informacja o ograniczeniach prędkości • Kompatybilne 
z kamerą z widokiem do tyłu* • Interaktywne dwuwymiarowe 
i trójwymiarowe mapy • Technologia inteligentnego zbliżenia 
• Niezmiernie szybkie wyznaczanie tras • Mapowanie w trzech 
wymiarach w czasie rzeczywistym • Wyznaczanie tras transgra-
nicznych, 50 kategorii interesujących miejsc 

Bezprzewodowe połączenie Bluetooth obsługuje rozmowy 
telefoniczne przez zestaw głośnomówiący. To zwiększa 
bezpieczeństwo jazdy i rozbudowuje możliwości rozrywki 
w samochodzie. Podłącz telefon komórkowy do MAP770/
MAP670 i już widzisz informacje z telefonu na ekranie i mo
żesz zarządzać połączeniami i szybko wybierać numery.

• Kompatybilne z plikami MP3/WMA na kartach SD/MMC 
• Obsługuje karty SD/MMC o pojemności do 2 GB • Pliki 
MP3/WMA z komputera PC można przesłać do pamięci flash 
jednostki głównej przy użyciu ActiveSync • Graficzny korektor 
dźwięku z 12 pozycjami pamięci • Kompatybilny z listami 
odtwarzania (.m3u)

• Kompatybilne z plikami JPEG i BMP na kartach SD/MMC 
• Obsługuje karty SD/MMC o pojemności do 2 GB • Zdjęcia 
z komputera PC można przesłać do pamięci flash jednostki 
głównej przy użyciu ActiveSync • Tryb widoku miniatur oraz 
odtwarzania pokazu slajdów

Bluetooth® 

Oprogramowanie systemu 
nawigacji

Odtwarzacz 
MP3

Przeglądarka 
zdjęć

SERIA MAP370 
PRZENOŚNY SYSTEM NAWIGACJI

• Kolorowy ekran LCD 3,5 cali ze sterowaniem 
panelem dotykowym • Sterowanie panelem dotyko-
wym z warstwą ochronną i antyrefleksyjną • Pamięć 
512 MB Nand Flash ROM • Procesor 300 MHz 
• Obsługuje opcjonalny odbiornik RDSTMC (FM9) 
• Moduł SiRF III GPS z odbiornikiem 20 kanałów 
• Czytnik kart SD / MMC • Odtwarzanie MP3 z kart  
SD / MMC • Przeglądanie zdjęć z kart SD / MMC 

• Złącze dla zewnętrznych słuchawek 3,5 mm 
• Wbudowany głośnik• Złącze USB1.1 do aktualizacji 
i ładowania • Akumulator zapewniający do 4,5 godzin 
pracy z pełną mocą • Niewielkie rozmiary: 113 (SZ) × 
79 (W) × 25 (G) mm • Niewielki ciężar: 180 g • Wersja 
Microsoft Windows CE .NET 4.2 core  
Funkcje oprogramowania: • Wskazówki głosowe 
w wielu językach i wyświetlanie tekstu na ekranie 
• Szukanie według kodu pocztowego • Informacja 
o ograniczeniach prędkości • Kompatybilne z kamerą 
z widokiem do tyłu* • Interaktywne widoki mapy 
w dwóch i trzech wymiarach

SERIA MAP770/670 
PRZENOŚNY SYSTEM NAWIGACJI

• 4,3calowy kolorowy szeroki ekran LCD ze sterowa-
niem panelem dotykowym: 65 536 kolorów, dosko-
nały kontrast, ekran antyrefleksyjny • Pamięć 2 GB 
(MAP770) / 512 MB (MAP670) Nand Flash ROM 
• Procesor 400 MHz • Wbudowany tuner RDSTMC 
zapewniający informacje o ruchu drogowym • Wbu-
dowany interfejs Bluetooth 2.0 zapewniający kontrolę 
bez angażowania rąk • Wbudowany mikrofon • Moduł 
SiRF III GPS z odbiornikiem 20 kanałów • Czytnik kart 
SD / MMC • Odtwarzanie plików MP3 / WMA z kart 
SD / MMC (w trybie nawigacji) • Przeglądanie zdjęć 
z kart SD / MMC • Złącze zewnętrznych słuchawek 
3,5 mm • Wbudowany głośnik • Złącze USB1.1 do 
aktualizacji i ładowania • Akumulator zapewniają-
cy do 4,5 godzin pracy z pełną mocą • Niewielkie 
rozmiary: 130 (SZ) × 90 (W) × 20 (G) mm • Niewielki 
ciężar: 200 g • Wersja Microsoft Windows CE .Net 
5.0 core
Funkcje oprogramowania: • Wskazówki głosowe 
w wielu językach i wyświetlanie tekstu na ekranie 
• Szukanie według kodu pocztowego • Informacja 
o ograniczeniach prędkości • Kompatybilne z kamerą 
z widokiem do tyłu* • Interaktywne widoki mapy 
w dwóch i trzech wymiarach • Funkcja automatyczne-
go zbliżania
Mapa MAP770 obejmuje (28 państw):  
Andorę, Austrię, Belgię, Danię, Finlandię, Francję, 
Gibraltar, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Liech-
tenstein, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegię, 
Polskę, Portugalię, Republikę Czeską, San Marino, 
Słowację, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Watykan, 
Węgry, Wielką Brytanię, Włochy

• Kompatybilne z MAX973HD • Profil słuchawkowy 
i głośnomówiący • Kontrola książki adresowej/kon-
taktów telefonu komórkowego bezpośrednio przez 
ekran dotykowy: 500 osób, 5 numerów na osobę 
może być przesłanych do BLT573* • Wyświetla 
nazwę/ numery dla połączeń przychodzących/ 
połączeń wychodzących/ połączeń nieodebranych* 

MAX973HD

• Profil słuchawkowy i zestawu głośnomówiącego • Przesyłanie stru-
mieniowe audio przez Bluetooth i obsługa zdalna (A2DP and AVRCP) 
• Obsługa przekaźnika audio Bluetooth DGL373 • Wbudowany mikrofon 
zestawu głośnomówiącego

Przekaźnik
Przesyła sygnał wyjściowy z cyfrowego odtwarzacza 
poprzez technologię przesyłu strumieniowego audio 
Bluetooth (A2DP) do odbiornika. Kompatybilne ze 
stacją dokującą lub wejściem przez złącze minijack 
dla różnych rodzajów przenośnych odtwarzaczy.

DGL373
PRZEKAŹNIK AUDIO Bluetooth

Połączenie nowatorskiej formy i technologii 
zapowiadające nadejście nowej ery

• Czytnik kart SD do odtwarzania muzyki • Kompatybilne z MP3 z wyświetlaniem ID3TAG • Wbu-
dowana technologia bezprzewodowa Bluetooth dla: profilu słuchawkowego i zestawu głośnomó-
wiącego / Przesył strumieniowy audio i zdalna obsługa • Pamięć 18 stacji FM • Tuner RDSEON 
• Wzmacniacz 4 kanały × 50 W • Opuszczany panel sterowania • Dostępne 728 kolorów podświet-
lenia • Wejście AUX • 2kanałowe wyjście audio • Dołączony zewnętrzny mikrofon

FB278RBT
ODBIORNIK Bluetooth SD/MP3

BLT573
ADAPTER INTERFEJSU CeNET Bluetooth

BLT373
Bluetooth AUDIO/TELEFON KOMÓRKOWY  
NADAJNIK-ODBIORNIK DLA WEJŚCIA AUX

• Obsługuje: CDR/RW • CD text  
• CeNET  
• Kąt montażu –15˚ do 105˚  
• Wymiary: 225 (SZ) × 167 (G) × 63 (W) mm

DCZ628
ZMIENIARKA NA 6 PŁYT CD CeNET

RCB187
Pilot w podczerwieni AV do MAX973HD

RCB176
Pilot zdalnego 
sterowania 
w podczerwieni

RCB147
Bezprzewodowy 
pilot do montażu 
na kierownicy

CAA397
Magazynek na 6 płyt CD do 
DCZ628, DC628 i VCZ628

ZCA407 
Czterokierunkowa aktyw-
na antena TV do montażu 
na szybie przedniej

ZCP104
Czterokierunkowa antena 
TV warstwowa do monta-
żu na szybie przedniej

ZCP100
Czterokierunkowa aktywna 
antena TV do montażu na 
szybie przedniej

CAA380
Generator impulsu 
prędkości 
(dla pojazdów bez 
sygnału impulsowego 
prędkości)

CCA389
Kabel przejściowy AV, 2,5 m 
8-szpilkowy ↔ RCA (1 wideo 
/ 2 audio). Do VRX848RVD / 
VRX743R wejście A/V

CCA520
Przedłużacz CeNET, 2,5 m

CCA521
Przedłużacz CeNET, 0,6 m

CCA519
Kabel rozgałęziający Y 
wielozłączowy do zmie-
niarek CeNET

EA1251
Jednostka łącząca iPod do WXZ468RMP,  
kompatybilna z modelami CeNET  
z roku 2006 lub starszymi

Elementy zdalnego sterowania Przewody

FM863 
8-kanałowy 
modulator FM

Modulator 
FM

Anteny TVMagazynek na płyty

Zmieniarka CD Akcesoria nawigacyjne
AKCESORIA

iPod® i Bluetooth®

MAX678RVD

VRX878RVD

VRX578RUSB

VRX378RUSB

DXZ778RUSB

DXZ578RUSB

  MULTIMEDIA / Bluetooth® i iPod®

  Wbudowana funkcja przesyłu strumieniowego audio Bluetooth 
(A2DP & AVRCP)

  Wbudowany profil głośnomówiący Bluetooth (HFP & HSP)
  Odtwarzanie MP3 przez czytnik kart SD

Stacja dokująca
Stacja dokująca dla przekaźnika audio Bluetooth 
DGL373. Dostępne dla iPod nano „BC001N”, mini 
„BC002M” i Video „BC003V”.

BC001N/BC002M/BC003V
STACJA DOKUJĄCA DLA iPod nano/
mini/Video

CCA670
Kabel łączący iPod (tylko audio) 
do MAX678RVD i VRX878RVD

Bezpośrednie połączenie z iPod

EA1276
Jednostka łącząca iPod do modeli CeNET z roku 2007 
DXZ778RUSB, DXZ578RUSB,  
DXZ378RMP, DXZ379RMP, CMD5

Jednostka łącząca iPod

CCA691
Kabel łączący iPod audio/video 
do VRX578RUSB i VRX378RUSB

Jednostka źródłowa nowej generacji

CCA692
Kabel łączący iPod audio/
video do MAX973HD 

CCA673
kabel łączący iPod video do 
MAX678RVD i VRX878RVD

• Funkcja automatycznego odbierania* • Funkcja 
ponownego wybrania numeru* • Sterowanie 
komunikatami głosowymi z użyciem rozpoznawa
nia głosu* • Wyświetlanie na ekranie informacji 
o poziomie naładowania baterii i sile sygnału sieci* 
* W zależności od telefonu

Technologia inteligentnego zbliżenia
Technologia inteligentnego zbliżenia „Smart Zoom” oparta 
o nagradzany silnik 3D wywodzący się z gier komputerowych. 
Korzystaj z inteligentnego zbliżenia podczas nawigacji: w mo
mencie zbliżania się do zakrętu, urządzenie dokona zbliżenia na 
zakręt i podniesie kąt widzenia , aby pozwolić łatwo rozpoznać 
manewr wymagany na następnym skrzyżowaniu. Jeśli następny 
skręt znajduje się w pewnej odległości, urządzenie oddali widok 
i obniży kąt widzenia do poziomu jezdni, tak aby kierowca widział 
drogę przed sobą albo nawet przełączy się na widok ogólny 
w dwóch wymiarach, aby pozwolić na łatwe kontrolowanie pozycji 
samochodu na mapie. Korzystaj z inteligentnego zbliżenia pod-
czas jazdy: jeśli nie aktywowano żadnej trasy i po prostu jedziesz 
przed siebie, Smart Zoom będzie zwiększał zbliżenie podczas 
wolnej jazdy i oddalał widok podczas jazdy z wyższą prędkością.

Korzystaj z muzyki i zdjęć dzięki karcie pamięci 
SD i złączu USB
Czytnik kart pamięci SD zapewnia płynne odtwarzanie muzy-
ki. Do ładowania baterii można użyć złącza mini USB.

Linia produktów i zasięg map
Seria MAP670 MAP670NOR MAP670UKI MAP670DEU MAP670FRA MAP670ITA MAP670IBE MAP670EEU

Seria MAP370 MAP370NOR MAP370UKI MAP370DEU MAP370FRA MAP370IBE MAP370EEU

Mapa obejmuje
Norwegia, Szwecja, 

Finlandia, Dania, 
+ główne drogi w 

Europie

Wielka Brytania, 
Irlandia, + główne 
drogi w Europie

Niemcy, Austria, 
Holandia, + główne 

drogi w Europie

Francja, Belgia, 
Luksemburg,  

Holandia, + główne 
drogi w Europie

Włochy, Szwajcaria, 
Austria, + Główne 

Drogi Europy

Hiszpania, Por-
tugalia, Gibraltar, 
Andora, + główne 
drogi w Europie

Polska, Czechy, 
Węgry, Słowacja, Tur-
cja, Grecja, + główne 

drogi w Europie

•  Komunikaty głosowe nawigacji i teksty na ekranie w 23 językach: angielski, belgijski, chorwacki, czeski, duński, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, kataloński, niemiecki, niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, 
słowacki, szwedzki, turecki, węgierski, włoski.

*  Należy pamiętać, że stosowanie gotowych do użytku „antyradarów” może być nielegalne lub zakazane, w zależności od danego kraju. Mobilny system nawigacji może być uznany za taki „antyradar”, jeśli zawiera dane z map o lokalizacji radarów.
*  Menu systemu i ustawień są dostępne jedynie w 18 językach.

http://www.clarion.com
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VMA573
PANORAMICZNY MONITOR 
ZAGŁÓWKOWY 7 CALI

•  DivX, DivX Certified i powiązane logo to zarejestrowane znaki handlowe DivX, Inc. używane w oparciu o licencję.
•  Panele LCD wykorzystują najnowsze elementy technologiczne i mogą wykazywać skuteczność działania na poziomie 99,99% pikseli. Jednakże należy zdawać sobie sprawę, 

że 0,01% lub mniej pikseli może nie działać.
•  Nie gwarantuje się, że wszystkie produkty w niniejszym katalogu pozwalają na odtwarzanie płyt CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CDR/RW i DVD±R/±RW.

VRX578RUSB
STACJA MULTIMEDIALNA DVD ZE STEROWANIEM  
7-CALOWYM PANELEM DOTYKOWYM

• Obsługa DVD±R/DVD±RW • Obsługa CDR/RW • MP3, WMA 
i iTunes® AAC (tylko USB) kompatybilne z wyświetlaniem ID3TAG 
• Oficjalny produkt z certyfikatem DivX® • Odtwarza wszystkie wersje 
wideo DivX® (w tym DivX® 6) przy standardowym odtwarzaniu plików 
multimedialnych DivX® • Tylne złącze USB • Pamięć stacji 18 FM, 
12 MW/LW • Bezpośrednie połączenie i sterowanie iPod • Pamięć 
odporna na wstrząsy • 24bitowy przetwornik cyfrowoanalogowy 
• Sterowanie poziomem subwoofera • Rozrywka dwustrefowa 
2Zone: oddzielne sterowanie źródłami dla przednich i tylnych 
siedzeń • Personalizacja dźwięku dzięki systemowi ZEnhancer 
Plus • 2zakresowy parametryczny korektor dźwięku • Dynamiczne 
wzmocnienie basów MAGNA BASS EX • Wbudowany filtr górnoprze-
pustowy i filtr dolnoprzepustowy • Możliwość wyłączania wzmac-
niacza • Wzmacniacz 4 kanały × 50 W MOSFET • Automatycznie 
wysuwany kolorowy 7calowy ekran LCD QVGA • Sterowanie pane-
lem dotykowym • Regulowana jasność ekranu • Wyciszanie telefonu 
• 1 wejście AUX AV (2 kanały audio + wideo) •  6kanałowe wyjście 
audio • Obsługa nadajnikaodbiornika AUX Bluetooth audio/telefon 
komórkowy BLT373 • Współpraca ze sterowaniem fabrycznym przy 
kierownicy • Wejście wideo dla kamery cofania z podłączeniem 
do biegu wstecznego • Zdejmowany panel sterowania

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości instalacji, proszę 
skorzystać z informacji CIP (Clarion Installer Program – program instalacji Clarion) 
na stronie 11.

VRX378RUSB
STACJA MULTIMEDIALNA DVD 
Z EKRANEM 3,5 CALA

• Obsługa DVD±R/DVD±RW • Obsługa 
CDR/RW • MP3 i WMA i iTunes® AAC 
(tylko USB) kompatybilne z wyświetlaniem 
ID3TAG • Oficjalny produkt z certyfikatem 
DivX® • Odtwarza wszystkie wersje wideo 
DivX® (w tym DivX® 6) przy standardowym 
odtwarzaniu plików multimedialnych DivX® 
• Tylne złącze USB • Pamięć stacji 18 FM, 
12 MW/LW • Bezpośrednie połączenie i ste-
rowanie iPod • Pamięć odporna na wstrząsy 
• 24bitowy przetwornik cyfrowoanalogowy 
• Sterowanie poziomem subwoofera • Rozrywka 
dwustrefowa 2Zone: oddzielne sterowanie źródła-
mi dla przednich i tylnych siedzeń • Personalizacja 
dźwięku dzięki systemowi ZEnhancer Plus • 2zakre-
sowy parametryczny korektor dźwięku • Dynamiczne 
wzmocnienie basów MAGNA BASS EX • Wbudo-
wany filtr górnoprzepustowy i filtr dolnoprzepustowy 
• Możliwość wyłączania wzmacniacza • Wzmac-
niacz 4 kanały × 50 W MOSFET • Automatycznie 
opuszczany panel sterowania z kolorowym ekranem 
3,5 cala LCD TFT • Regulowana jasność ekranu 
• Wyciszanie telefonu • 1 wejście AUX AV (2 kanały 
audio + wideo) • 6kanałowe wyjście audio • Obsługa 
nadajnikaodbiornika AUX Bluetooth audio/telefon 
komórkowy BLT373 • Współpraca ze sterowaniem 
fabrycznym przy kierownicy • Wejście wideo dla 
kamery cofania z podłączeniem do biegu wstecznego 
• Zdejmowany panel sterowania

DivX® 

Obie stacje multimedialne Clarion odtwarzają pliki 
DivX. DivX stał się najpopularniejszym na świecie 
formatem kompresji wideo, co pozwala na zabie-
ranie ulubionych nagrań wideo kiedy i gdzie tylko 
zechcesz.
•  Panele LCD wykorzystują najnowsze elementy technologiczne i mogą wykazywać 

skuteczność działania na poziomie 99,99% pikseli. Jednakże należy zdawać sobie 
sprawę, że 0,01% lub mniej pikseli może nie działać.

•  OSTRZEŻENIE: Prawo zabrania kierowcy oglądać sygnał wideo na wszelkich moni-
torach zamontowanych na desce rozdzielczej, kiedy pojazd pozostaje w ruchu.

•  Nie gwarantuje się, że wszystkie produkty w niniejszym katalogu pozwalają na 
odtwarzanie płyt CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), 
CDR/RW i DVD±R/±RW.

•  DivX, DivX Certified i powiązane logo to zarejestrowane znaki handlowe DivX, Inc. 
używane w oparciu o licencję.

*  Listy odtwarzania zawierające mieszankę plików muzycznych i filmowych nie mogą 
być odtwarzane na urządzeniach kompatybilnych z iPod Video.

VA463
WZMACNIACZ/ROZDZIE-
LACZ SYGNAŁU WIDEO
• 1 wejście wideo RCA • 7 buforowanych wyjść wideo RCA 
• Stabilny sygnał wideo dla maksymalnie 7 monitorów 
LCD • 1 wyjście DC do podłączenia dodatkowego VA463 
• Wymiary: 128,5 (SZ) × 87 (G) × 26,5 (W) mm

WH143H: Pojedyncze słuchawki do stosowania w połą-
czeniu z monitorami OHM1073 / OHM773 oraz VMA773 / 
VMA573. Odpowiednie zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. 
Automatyczne wyłączanie zasilania, jeśli nie ma sygnału 
przez 30 sekund.
WH253H: Pojedyncze dwukanałowe słuchawki bezprze-
wodowe (podczerwień). Do użytku w połączeniu z tylnymi 
systemami rozrywki opartymi na dwóch VMA573 / VMA773. 
Odpowiednie zarówno dla dorosłych, jak i dzieci. Funkcja 
automatycznego wyłączania zasilania.

WH143H
POJEDYNCZE SŁUCHAWKI 
BEZPRZEWODOWE 
NA PODCZERWIEŃ

WH253H
POJEDYNCZE DWUKANAŁOWE 
SŁUCHAWKI BEZPRZEWODOWE 
(PODCZERWIEŃ)

TUNER TV CeNET

TTX752 /
TTX7503z

• TTX752 dla PAL, TTX7503z dla 
PAL/SECAM • Sterowanie przez CeNET • System tunera 
wykorzystujący różnicowanie odbioru • Wejście audio/ 
wideo przez opcjonalny kabel CCA389 • 1 wejście kamery  
• 2 wyjścia wideo • Wymiary: 178 (SZ) × 100 (G) × 25 (W) mm 
(TTX752)

VS778HM
MODUŁ DVD DO ROZBUDOWY 
OHM773

• Kompatybilne z DVD±R/RW, kompatybil-
ne z CDR/RW • Kompatybilne z DivX (5.x)/
MPEG4/AVI • Kompatybilne z MP3/WMA 
(CD/DVD) • Oficjalny certyfikowany produkt 
DivX® • Odtwarza wszystkie wersje wideo 
DivX® (w tym DivX® 6) przy standardowym 
odtwarzaniu plików multimedialnych DivX® 
• Wymiary: 260,8 (SZ) × 255,9 (W) ×  
31,8 (G) mm

OHM773
OPUSZCZANY MONITOR SUFITOWY 
7 CALI

• Obsługuje opcjonalny moduł rozsze-
rzenia DVD VS778HM • Nadajnik audio 
w podczerwieni do WH143H • Przedni/
tylni czujnik sygnału podczerwieni pilota 
• 2 wejścia audio/wideo (przewód ela-
styczny i bezpośrednie wejście na panelu 
tylnym) • 1 wyjście audio/wideo • 2 lampki 
ze sterowaniem auto/włączone/wyłączane 
• Wyjście słuchawek minijack • Dołączony 
pilot zdalnego sterowania • Wyświetlanie 
na ekranie • Regulacja obrazu: kontrast, 
jasność i kolor • Wymiary: 247,7 (SZ) × 
211,6 (W) × 33,9 (G) mm

• 2 wejścia audio/wideo (wyjście 
z przewodu elastycznego i wejście minijack na panelu 
przednim) • Dwukanałowy przekaźnik w podczerwieni 
sygnału audio dla WH253H • Dołączony uchwyt montażu na 
zagłówku • Wyjście słuchawek minijack • Bardzo kompakto-
wa obudowa ułatwiająca instalację w zagłówku (160,8 (SZ) 
× 111,8 (W) × 27 (G) mm) • Wymiary: 150 (SZ) × 101 (W) × 
27 (G) mm

• 2 wejścia audio/wideo (wyjście 
z przewodu elastycznego i wejście minijack na panelu 
przednim) • Dwukanałowy przekaźnik w podczerwieni sygnału 
audio dla WH253H • Dołączony uchwyt montażu na zagłówku 
• Wyjście słuchawek minijack • Bardzo kompaktowa obudowa 
ułatwiająca instalację w zagłówku (192,7 (SZ) × 133,5 (W) × 
32,5 (G) mm) • Wymiary: 177,8 (SZ) × 118,5 (W) × 27,5 (G) mm

VMA773
PANORAMICZNY MONITOR 
ZAGŁÓWKOWY 7 CALI

VS1078HM
MODUŁ DVD DO ROZBUDOWY 
OHM1073

• Kompatybilne z DVD±R/RW, kompaty-
bilne z CDR/RW • Kompatybilne z DivX 
(5.x)/MPEG4/AVI • Kompatybilne z MP3/
WMA (CD/DVD) • Oficjalny certyfikowa-
ny produkt DivX® • Odtwarza wszystkie 
wersje wideo DivX® (w tym DivX® 6) 
przy standardowym odtwarzaniu plików 
multimedialnych DivX® • Wymiary:  
350,7 (SZ) × 280,8 (W) × 42,4 (G) mm

Tylne złącze USB
Podłącz pamięć USB do VRX578RUSB lub VRX378RUSB, 
aby uzyskać dostęp do maksymalnie 15 000 plików MP3, 
WMA lub AAC z iTunes. Możesz również korzystać z da-
nych ID3 tag, podających nazwę albumu, wykonawcy oraz 
utworu. Maksymalna obsługiwana liczba folderów wynosi 
255, z maksymalnie 15 tysiącami utworów na folder. 

  MULTIMEDIA / CIP

OHM1073
OPUSZCZANY MONITOR SUFITOWY 
10,2 CALA

• Obsługuje opcjonalny moduł rozsze-
rzenia DVD VS1078HM • Nadajnik audio 
w podczerwieni do WH143H • Przedni/
tylni czujnik sygnału podczerwieni pilota 
• 2 wejścia audio/wideo (przewód ela-
styczny i bezpośrednie wejście na panelu 
tylnym) • 1 wyjście audio/wideo • 2 lampki 
ze sterowaniem auto/włączone/wyłączane 
• Wyjście słuchawek mini jack • Dołączony 
pilot zdalnego sterowania • Wyświetlanie 
na ekranie • Regulacja obrazu: kontrast, 
jasność i kolor • Wymiary: 331,4 (SZ) × 
261,6 (W) × 36,6 (G) mm

www.clarion.com/cip

Aby dowiedzieć się, jakie modele samochodów pozwalają na montaż 
jednostki głównej Clarion 2DIN, proszę odwiedzić naszą stronę pod 
adresem www.clarion.com/cip 

Przetwornik magistrali CAN

Uchwyt mocujący 2-DIN 

Fabryczne zdalne sterowanie 
przy kierownicy

*  Aby dowiedzieć się, jakie modele samochodów pozwalają na stero-
wanie jednostką główną Clarion z kierownicy, proszę odwiedzić naszą 
stronę pod adresem www.clarion.com/cip 

Aby zobaczyć, które samochody pozwalają na przetwarzanie cyfrowych 
danych CAN na sygnały analogowe, proszę odwiedzić naszą stronę 
pod adresem www.clarion.com/cip

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości instalacji, 
proszę skorzystać z informacji CIP (Clarion Installer Program – program instalacji 
Clarion) na stronie 11.

Teraz obsługuje 
iPod Video

Teraz obsługuje 
iPod Video

Nowy CIP (Clarion Installer Program – program instalacyjny Clarion) oferuje profesjonalne akcesoria 
montażowe pozwalające na proste i bezpieczne zamontowanie urządzenia Clarion w ponad 200 róż-
nych modelach samochodów. 

Odwiedź stronę www.clarion.com/cip, aby zapoznać się z najnowszym asortymentem profe-
sjonalnych akcesoriów montażowych.

http://www.clarion.com
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FRONT
AUX Input

FRONT
AUX Input

DB568RUSB
RADIOODTWARZACZ CD/USB/
MP3/WMA 

• Przednie złącze USB • Personalizacja dźwięku 
dzięki ZEnhancer • Pamięć stacji 18 FM, 6 MW/LW 
• Tuner RDSEON • Wzmacniacz 4 kanały × 50 W 
MOSFET • Kompatybilne z MP3 i WMA z wyświet-
laniem ID3TAG • Obsługa CDR/RW • Wyświetlacz 
typu biały negatyw z wysokim poziomem kontrastu 

DXZ578RUSB
RADIOODTWARZACZ CD/USB/MP3/
WMA/AAC ZE STEROWANIEM CeNET

• Obsługa CDR/RW • Kompatybilne z MP3, WMA 
i iTunes® AAC z wyświetlaniem ID3TAG • Przednie 
złącze USB • Maksymalna pojemność utworów: 
65 025 (255 utworów w 255 folderach) • Pamięć stacji 
18 FM, 6 MW/LW • Tuner RDSEON ze zmienną sze-
rokością pasma i wyświetlaniem Radio Text • Możli-
wość sterowania iPod® poprzez opcjonalne EA1276 
• Kontrola poziomu subwoofera • 24bitowy przetwor-
nik cyfrowoanalogowy • Sound Restorer • Cyfrowa 

DXZ778RUSB
RADIOODTWARZACZ CD/USB/MP3/WMA/
AAC ZE STEROWANIEM CeNET

• Obsługa CDR/RW • Kompatybilne z MP3, WMA 
i iTunes® AAC z wyświetlaniem ID3TAG • Złącze 
USB • Maksymalna pojemność utworów: 65 025 (255 
utworów w 255 folderach) • Pamięć stacji 18 FM, 
6 MW/LW • Tuner RDSEON ze zmienną szerokością 
pasma i wyświetlaniem Radio Text • Możliwość stero-
wania iPod® poprzez opcjonalne EA1276 • Kontrola 
poziomu subwoofera • 24bitowy przetwornik cyfro-
woanalogowy • Sound Restorer • Cyfrowa persona-
lizacja dźwięku dzięki ZEnhancer • Cyfrowa korekcja 
czasu • Trójdrożną aktywną zwrotnicą • 3zakresowy 
parametryczny korektor dźwięku • Wbudowany filtr 
górnoprzepustowy i filtr dolnoprzepustowy • Możli-

CM1682A
16,5 CM (6-½") DWUDROŻ-
NE GŁOŚNIKI WSPÓŁ-
OSIOWE TYPU MARINE

CM1680A
16,5 CM (6-½") GŁOŚNIKI 
DWUSTOŻKOWE TYPU 
MARINE

M101RXC
PRZEDŁUŻACZ DO  
PRZEWODOWEGO 
PILOTA (M301RCE)

M101RYC
ROZGAŁĘZIACZ TYPU Y 
DO PODŁĄCZANIA DWÓCH 
PILOTÓW ZDALNEGO  
STEROWANIA (M301RCE)

CMD5
WODOSZCZELNY RADIOODTWARZACZ 
MARINE CD/MP3/WMA /STEROWANIE CeNET

M301RCE
PRZEWODOWY PILOT 
ZDALNEGO STERO-
WANIA DLA CMD5

Seria marine

WXZ468RMP
RADIOODTWARZACZ CD/MP3/
WMA / CeNET 2-DIN NA 6 PŁYT

• Pamięć stacji 18 FM, 6 MW/LW • Tuner RDSEON ze zmienną szerokością pasma 
• Wzmacniacz 4 kanały × 50 W MOSFET • Kompatybilne z MP3 i WMA z wyświetla-
niem ID3TAG • Obsługa CDR/RW • Wyświetlacz VF z analizatorem widma i wy
gaszaczami ekranu • 9zakresowy graficzny korektor dźwięku • CATS: Mechanizm 
zapobiegania kradzieży z osobistym kodem • Sterowanie CeNET: tuner TV, zmieniarka 
CD na 6 płyt i iPod • 4kanałowe wyjście audio • Wejście AUX z regulacją poziomu 
• Współpraca ze sterowaniem fabrycznym przy kierownicy • Wejście telefonu komór-
kowego i wyciszanie telefonu • Kompatybilne z interfejsem CeNET iPod (wymagany 
EA1251)

DUB278RMP
RADIOODTWARZACZ 2-DIN CD/
USB/MP3/WMA

• Obsługa CDR/RW • Kompatybilne z MP3 i WMA z wyświetlaniem ID3TAG • Przednie 
złącze USB (obsługa maksymalnie 255 folderów i maksymalnie 15 000 plików w folde-
rach) • Pamięć stacji 18 FM / 6 MW/LW • Tuner RDSEON • Personalizacja dźwięku 
dzięki ZEnhancer • Dynamiczne wzmocnienie basów MAGNA BASS EX • Wzmacniacz 
4 kanały × 50 W MOSFET • Wyraźny wyświetlacz jednoliniowy z wygaszaczami ekranu 
• 728 kolorów podświetlenia przycisków i wyświetlacza • Wejście audio na panelu 
przednim z kontrolą poziomu • 4kanałowe wyjście audio • Współpraca ze zdalnym 
sterowaniem fabrycznym przy kierownicy

DXZ378RMP
RADIOODTWARZACZ CD/MP3/WMA / STEROWANIE CeNET

• Obsługa CDR/RW • Kompatybilne z MP3 i WMA 
z wyświetlaniem ID3TAG • Pamięć stacji 18 FM, 6 MW/LW 
• Możliwość sterowania iPod przez opcjonalny modul 
EA1276 • Personalizacja dźwięku dzięki ZEnhancer 
• Dynamiczne wzmocnienie basów MAGNA BASS EX 
• Możliwość wyłączania wzmacniacza • 4 kanały × 50 W 
• Opuszczany panel • Wyraźny dwuliniowy wyświetlacz 
z wygaszaczami ekranu • Pokrętło regulacji głośności • Wyciszanie 
telefonu • Wejście telefonu komórkowego przez złącze minijack 
• Wejście AUX na panelu przednim z kontrolą poziomu • 4kana-
łowe wyjście audio • Sterowanie CeNET: tuner TV, zmieniarka CD 
na 6 płyt i iPod® • Obsługa fabrycznego zdalnego sterowania przy 
kierownicy • Zdejmowany panel sterowania  

DXZ379RMP
RADIOODTWARZACZ CD/MP3/WMA / STEROWANIE CeNET

personalizacja dźwięku dzięki ZEnhancer • 2zakre-
sowy parametryczny korektor dźwięku • Dynamiczne 
wzmocnienie basów MAGNA BASS EX • Wbudo-
wany filtr górnoprzepustowy i filtr dolnoprzepustowy 
• Możliwość wyłączania wzmacniacza • Wzmacniacz 
4 kanały × 53 W MOSFET • Opuszczany panel 
• Wyraźny wyświetlacz dwuliniowy z wygaszaczami 
ekranu • „SLIDETRAK” pozwalający na dynamiczną 
obsługę • Wejście telefonu komórkowego i wyci-

DB179RGMP/179RMP
RADIOODTWARZACZ CD/MP3/WMA 

DB178RMP
RADIOODTWARZACZ CD/MP3/WMA 

• Obsługa CDR/RW • Kompatybilne z MP3 i WMA z 
wyświetlaniem ID3TAG • Pamięć stacji 18 FM, 6 MW/LW 
• Personalizacja dźwięku dzięki ZEnhancer • Dynamiczne 
wzmocnienie basów MAGNA BASS EX • 4 kanały × 50 W 
• Wyraźny jednoliniowy wyświetlacz z wygaszaczami ekranu 
• Pokrętło regulacji głośności • Wyciszanie telefonu • Wejście 
telefonu komórkowego przez złącze minijack • Wejście AUX 
na panelu przednim z kontrolą poziomu • 2kanałowe wyjście 
audio • Współpraca ze zdalnym sterowaniem fabrycznym przy 
kierownicy • Zdejmowany panel sterowania 

DB179RGMP

DB179RMP

wość wyłączania wzmacniacza • Wzmacniacz 4 kanały 
× 53 W MOSFET • Automatycznie opuszczany panel 
• 728 kolorów podświetlenia przycisków i wyświetlacza 
• Ekran typu full dot z wygaszaczami ekranu • „SLIDE-
TRAK” pozwalający na dynamiczną obsługę • Wejście 
telefonu komórkowego i wyciszanie telefonu • Wejście 
AUX z regulacją poziomu • 6kanałowe wyjście audio 
6V • Sterowanie CeNET: tuner TV, zmieniarka CD na 
6 płyt i iPod® • Obsługa nadajnikaodbiornika AUX 
Bluetooth BLT373 • Obsługa fabrycznego zdalnego 
sterowania przy kierownicy • Zdejmowany panel 
sterowania 

szanie telefonu • Wejście AUX z regulacją poziomu 
• 6kanałowe wyjście audio • Sterowanie CeNET: 
tuner TV, zmieniarka CD na 6 płyt i iPod® • Obsługa 
nadajnikaodbiornika AUX Bluetooth BLT373 • Obsłu-
ga fabrycznego zdalnego sterowania przy kierownicy 
• Zdejmowany panel sterowania 

Sterowanie SLIDETRAK

• Obsługa CDR/RW • Kompatybilne z MP3 i WMA 
z wyświetlaniem ID3TAG • Pamięć stacji 18 FM, 6 AM 
• Możliwość sterowania iPod poprzez opcjonalny EA1276 
• Możliwość wyłączania wzmacniacza • Wzmacniacz 
4 kanały × 50 W • Opuszczany panel sterowania • Wyraź-
ny wyświetlacz dwuliniowy • Pokrętło regulacji głośności 
• Wejście AUX z regulacją poziomu • 6kanałowe wyjście 
audio ze sterowaniem poziomem subwoofera • Sterowanie 

CeNET: tuner TV, zmieniarka CD na 6 płyt i iPod® • Obsługa 
AUX Bluetooth nadajnikodbiornik audio/telefon komórko-
wy BLT373 • Spełnia wymogi ASTM B117 <narażenie na 
sól/mgłę> • Spełnia wymogi ASTM D4329 <ekspozycja na 
promieniowanie UV> • Płytka drukowana pokryta powłoką 
HemiSeal • Szczelnie zamknięty korpus ze stali nierdzewnej

Połączenie USB sprawia, że muzyka 
jest zawsze pod ręką

z wygaszaczem ekranu • 4kanałowe wyjście audio 
• 2 kanały wejścia AUX • Obsługa fabrycznego zdal-
nego sterowania przy kierownicy • Wejście telefonu 
komórkowego i wyciszanie telefonu • Zdejmowany 
panel sterowania

(Opcja)

Zmienne podświetlenie: zielone/bursztynowe

Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat możliwości instalacji, proszę skorzystać z informacji CIP 
(Clarion Installer Program – program instalacji Clarion) na stronie 11.

  JEDNOSTKI GŁÓWNE / SERIA MARINE http://www.clarion.com
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SRR2036
TRÓJDROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁ-
OSIOWY 15 × 23 CM (6" × 9")

SRR1736 SRR1336 SRR6926

SRR1326SRR1726 SRR1028
DWUDROŻNY GŁOŚNIK 
WSPÓŁOSIOWY 10 CM (4")

SRC1773 SRC1373

SRC1073 SRC1074 SRC1715 SRC1315

SRC1016
SRC4616 SRC5715

SRC1015
DWUDROŻNY GŁOŚNIK 
WSPÓŁOSIOWY 10 CM (4")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK  
WSPÓŁOSIOWY 13 × 18 CM (5" × 7")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK  
WSPÓŁOSIOWY 10 × 15 CM (4" × 6")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK 
WSPÓŁOSIOWY 10 CM (4")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK 
WSPÓŁOSIOWY 13 CM (5-¼")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK  
WSPÓŁOSIOWY 16,5 CM (6-½")

SRC4673
DWUDROŻNY GŁOŚNIK  
WSPÓŁOSIOWY 10 × 15 CM (4" × 6")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK  
WSPÓŁOSIOWY 10 CM (4")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK  
WSPÓŁOSIOWY 10 CM (4")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK  
WSPÓŁOSIOWY 13 CM (5-¼")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK 
WSPÓŁOSIOWY 16,5 CM (6-½")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK  
WSPÓŁOSIOWY 16,5 CM (6-½")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK 
WSPÓŁOSIOWY 13 CM (5-¼")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK WSPÓŁ-
OSIOWY 15 × 23 CM (6" × 9")

TRÓJDROŻNY GŁOŚNIK 
WSPÓŁOSIOWY 13 CM (5-¼") 

TRÓJDROŻNY GŁOŚNIK  
WSPÓŁOSIOWY 16,5 CM (6-½")

SRR6936
TRÓJDROŻNY GŁOŚNIK 
WSPÓŁOSIOWY 20 CM (8")

SRS1726 SRS1326
DWUDROŻNY SYSTEM  
GŁOŚNIKOWY 13 CM (5-¼")

SRX6985 SRX1785 SRX1385
DWUDROŻNY GŁOŚNIK 
WSPÓŁOSIOWY 13 CM (5-¼") 

DWUDROŻNY GŁOŚNIK  
WSPÓŁOSIOWY 16,5 CM (6-½")

DWUDROŻNY GŁOŚNIK  
WSPÓŁOSIOWY 15 × 23 CM (6" × 9")

DWUDROŻNY SYSTEM  
GŁOŚNIKOWY 16,5 CM (6-½")

APA2160
2-KANAŁOWY WZMACNIACZ 
MOCY 2 × 160 W  
(MOŻNA MOSTKOWAĆ)

• Tryb pracy 2/1 kanałowy (możliwe 
mostkowanie) • Maksymalna moc: 320 W 
(2 × 160 W 4 ohmy) • Ciągła średnia moc: 
160 W (2 × 80 W 4 ohmy) • Typowa moc 
w trybie zmostkowanym: 1 × 250 W przy 
0,2% THD • Moc w trybie stereo 2 ohmy: 
2 × 125 W przy 0,2% THD • Wzmacniacz 
basów: 0/+15 dB przy 45 Hz • Regulowany 
filtr górno/dolnoprzepustowy: 55 ~ 550 Hz 
lub 550 ~ 5500 Hz • Regulowane wejście 
liniowe 200 mV do 6 V • Wejścia sygnału 
głośnikowego pozwalają na łatwe łączenie 
z fabrycznymi samochodowymi zestawami 
stereo • Układ cichego włączania/wyłączania 
• Pozłacane izolowane wejścia głośnikowe 
i zasilania

APA4320
4-KANAŁOWY WZMACNIACZ 
MOCY 4 × 160 W  
(MOŻNA MOSTKOWAĆ)

• Tryb pracy 4/3/2 kanałowy (możliwe mostko-
wanie) • Maksymalna moc: 640 W (4 × 160 W  
4 ohmy) • Ciągła średnia moc: 320 W 
(4 × 80 W 4 ohmy) • Typowa moc w trybie 
zmostkowanym: 2 × 230 W przy 0,2% THD 
• Moc w trybie stereo 2 ohmy: 4 × 115 W przy 
0,2% THD • Wzmacniacz basów: 0/+15 dB 
przy 45 Hz • Niezależne, regulowane filtry 
górno/dolnoprzepustowe: 55 ~ 550 Hz lub 
550 ~ 5500 Hz • Regulowane wejście liniowe 
200 mV do 6 V • Wejścia sygnału głośnikowe-
go pozwalają na łatwe łączenie z fabrycznymi 
samochodowymi zestawami stereo • Układ 
cichego włączania/wyłączania • Pozłacane 
izolowane wejścia głośnikowe i zasilania

CC2000E
KOLOROWA KAMERA CCD 
WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 
(OBRAZ LUSTRZANY)

CC2003E
KOLOROWA KAMERA CCD 
WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI 
(OBRAZ RZECZYWISTY)

CC1030E
KOMPAKTOWA KOLO-
ROWA KAMERA CCD 
(OBRAZ LUSTRZANY)

EA1246A
SKRZYNKA ZASILANIA  
DO CJ981E 

CC2001E
KOLOROWA KAMERA CCD 
WYSOKIEJ WYTRZYMAŁOŚCI  
Z POKRYWĄ (OBRAZ  
LUSTRZANY)

CJ5600E
5,6-CALOWY KOLOROWY MONITOR LCD

• Bezpośrednie wejście dwóch kamer (niewymagana skrzynka 
zasilania) • Podłączenie dwóch sygnałów dla kierunkowskazów lub 
biegu wstecznego • Przełączanie pomiędzy obrazem rzeczywistym 
a lustrzanym • Ręczny ściemniacz (Zoom / Przysłona / Znaczniki 
odległości niedostępne)

CJ981E
6,5-CALOWY KOLOROWY MONITOR LCD

• Zoom / Przysłona / Znaczniki odległości • Wejście AUX wideo 
(NTSC / PAL) • Automatyczny / Ręczny ściemniacz • Wymagana 
opcjonalna skrzynka zasilania (EA1246A lub EA1232A)

CAA185

Kable podłączeniowe do kamer 
kompaktowych
CCA532 (7 m)
CCA533 (10 m)
CCA534 (15 m)

WYTRZYMAŁE KABLE DO KAMER
Dla CC2000E, CC2001E i CC2003E

KABLE PRZEDŁUŻENIOWE DO KAMER
Do kamer wysokiej wytrzymałości

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

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

AKCESORIA DO PRZYCZEP
Kabel od „punktu przerwania” 
przyczepy do kamery
CCA451 (5 m)
CCA452 (20 m)
CCA453 (15 m)
Kabel kabina (monitor) do przerwy 
przyczepy
CCA454 (15 m)

CAA188
Skrzynka zasilania dla kamery 
CCD  
• Wyjście 8szpilkowe miniDIN 
do MAX973HD/MAX678RVD 
• Połączenie z biegiem wstecznym 
• Ręczne włączanie/wyłączanie 
• Kompatybilne z napięciem 12 V

KABLE DO KOMPAKTOWYCH KAMER
Do CC2011E i CC1030E

Skrzynka zasilania dla kamery CCD
• Wyjście liniowe wideo NTSC z połącze-
niem z biegiem wstecznym do VRX878RVD, 
VRX578RUSB i VRX378RUSB • Wyjście 
liniowe wideo NTSC dla wszystkich pozo-
stałych ekranów LCD z wejściem NTSC 
• Kompatybilne z napięciem 12 V

CC2011E
ULTRAKOMPAKTOWA KOLOROWA 
KAMERA CCD (OBRAZ LUSTRZANY)

Subwoofery / aktywne subwoofery / głośnik wysokotonowy

Głośniki
Osiowe fazowe Faza 1

Głośnik serii Sound explorer

Seria do własnego dopasowania

SRM3093HX
SUBWOOFER SERII HX 30 CM (12")

• 30 cm głośnik niskotonowy ze stożkiem z metalizowanego 
tytanem MIPP z gumową osłoną • Silny dwuwarstwowy 
magnes strontowy • Jednolita paraboliczna struktura stożka 
daje dynamiczną odpowiedź basów • Rama odlewana ciś-
nieniowo z aluminium i przekładka chłodząca pozwalająca 
na pracę z dużą mocą • Nabiegunnik z wentylacją tylną

SRS1752HX
DWUDROŻNY SYSTEM GŁOŚNIKOWY  
16,5 CM (6-½")

• 16,5 cm (6½") stożkowy głośnik niskotonowy z włókna 
szklanego z gumową obudową • Rama odlewana ciśnieniowo 
z aluminium pozwalająca na pracę z dużą mocą i zmniejszająca 
zniekształcenia • Silny dwuwarstwowy magnes strontowy zapew-
niający dynamiczną odpowiedź basów • 2 cm (¾") stożkowy głoś-
nik wysokotonowy z czystego jedwabiu z podwójnym magnesem 
neodymowym • 2 sposoby montażu głośnika wysokotonowego 
(instalacja płaska pod zmiennym kątem/montaż powierzchniowy) 
• Odtwarzanie skrajnie wysokich częstotliwości 120 kHz • Wyso-
kiej jakości –12 dB/oct. 2 kierunkowa sieć zwrotnicy z tłumikiem 
nastawnym poziomu (0, –3 dB) 

SRH292HX
2 CM (¾") 2CM GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY

• 2 cm (¾") stożkowy głośnik wysokotonowy z czystego 
jedwabiu z podwójnym magnesem neodymowym • 2 wersje 
instalacji (instalacja płaska pod zmiennym kątem/montaż 
powierzchniowy) • Odtwarzanie skrajnie wysokich częstotli-
wości 120 kHz • Zawiera –6 dB/oct. sieć w linii z tłumikiem 
nastawnym poziomu (0, –6 dB, –12 dB)

SW2511
25 CM (10") SUBWOOFER 
JEDNOCEWKOWY

• Głośnik niskotonowy ze stożkiem z metali-
zowanego MIPP z gumową obudową • Duży 
magnes z ferrytu strontu • Jednolita parabo-
liczna struktura stożka dająca dynamiczną 
odpowiedź basów • Wytłaczana rama ze stali 
• Nabiegunnik z tylną wentylacją 

SW3011
30 CM (12") SUBWOOFER 
JEDNOCEWKOWY

• Głośnik niskotonowy ze stożkiem z metali-
zowanego MIPP z gumową obudową • Duży 
magnes z ferrytu strontu • Jednolita parabo-
liczna struktura stożka dająca dynamiczną 
odpowiedź basów • Wytłaczana rama ze stali 
• Nabiegunnik z tylną wentylacją

Przewodowy pilot 
zdalnego sterowaniaSRV313

AKTYWNY SUBWOOFER 17 CM (6-½")  
O PŁASKIEJ KONSTRUKCJI

• Podwójna cewka drgająca• 120 W wzmacniacz wyso-
kiej mocy z filtrem dolnoprzepustwoym • Obwód Maxx 
Bass zapewniający wirtualne wzmocnienie basów 
• 17 cm (6½") głośnik niskotonowy z podwójnym mag-
nesem neodymowym o ruchu przeciwnym • Struktura 
z kompresją powietrza z obudową z aluminium odlewa-
nego ciśnieniowo • Pilot do sterowania wzmocnieniem/
filtrem dolnoprzepustowym (wybór 50/75/100/120 Hz)/
wyboru fazy • Wskaźnik zasilania w formie niebieskiej 
diody LED • Wejście liniowe poziomu audio/Wejście 
wysokiego poziomu głośnika 
*  „Maxx Bass” to patent KSWares. „Maxx Bass” to zarejestrowany 

znak handlowy KSWares.

SRV202
AKTYWNY SUBWOOFER  
20 CM (8")

• 120 W wzmacniacz dużej mocy z filtrem 
dolnoprzepustowym • Głośnik niskotonowy 
z podwójną cewką drgającą z magnesem 
strontowym • Struktura z kompresją powietrza 
zapewniająca dynamiczną odpowiedź basów 
• Kontrola poziomu subwoofera do sterowania 
wzmocnieniem/filtrem dolnoprzepustowym 
(55 ~ 130 Hz)/wybór fazy • Obudowa z MDF 
wykończonego skórą • Wejście liniowe pozio-
mu audio/Wejście wysokiego poziomu głośnika

SRH206
GŁOŚNIKI WYSOKOTONO-
WE 2,5 CM (1") Z SYSTE-
MEM „BALANCED DRIVE”

• 2,5 cm (1") głośnik wysokotonowy 
z metalizowanego polieteroimidu (PEI) 
typu balanceddrive • 2 wersje instalacji 
(instalacja płaska pod zmiennym 
kątem/montaż powierzchniowy) • Silny 
magnes neodymowy • Liniowa –6 dB/oct. 
sieć zwrotnicy

Wzmacniacze

Seria HX

Kamery CCD i systemy monitorowania
PFW1051
25 CM (10") SUBWOOFER 
JEDNOCEWKOWY

• 75 mm głębokości ruchu • Polipropylenowy 
stożkowy głośnik niskotonowy pokryty alumi-
nium odlewanym wirowo z osłoną z kompo-
zytu kopolimerowego o wysokiej sztywności 
• Podwójny magnes z ferrytu strontu • Jednolita 
paraboliczna struktura stożka dająca dyna-
miczną odpowiedź basów • Rama z aluminium 
odlewanego ciśnieniowo i chłodzenie S.E.T. 
(Spider Exhaust Technology) • Rozciągnięty 
wentylowany nabiegunnik

EA1232A
SKRZYNKA ZASILANIA  
DO CJ981E

• Jedno bezpośrednie wejście kamery

  GŁOŚNIKI/KAMERY CCD I SYSTEMY MONITORINGU

*  Wszystkie kable to kable wysokiej jakości zapewniające najlepszą jakość obrazu przy dużych długościach 
połączeń kablowych.

RCB174

• Trzy bezpośrednie wejścia kamery

Przewodowy 
pilot zdalnego 
sterowania dla 
EA1246A

http://www.clarion.com
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