
2017- 2018



02 www.clarion.com

Viziune şi previziune la originea 
fiecărui produs

Clarion a fost înfiinţată în 1940 şi, încă de la conceperea primului 
radio auto din Japonia în 1951, continuă să lanseze produse 
inovatoare şi să dezvolte tehnologii noi. Tehnologiile de încredere 
Clarion sunt încorporate de către producătorii auto principali din 
toată lumea, sub marca noastră sau alte mărci şi joacă un rol-cheie 
pentru îmbunătăţirea relaţiei dintre oameni şi autoturismele lor.

Experienţa originală a Clarion în cercetare şi dezvoltare este 
forţa principală care, pe lângă divertisment, oferă un mediu de 
conducere mai sigur pentru multe generaţii. Prin includerea 
convergenţei dintre maşini şi reţele, maşinile devin rapid unul dintre 
cele mai satisfăcătoare locuri pentru a experimenta conţinut digital 
de înaltă calitate şi a accesa o multitudine de informaţii.

Angajamentul companiei
De a îmbunătăţi societatea prin încercarea de a 
dezvolta relaţia dintre sunet, informaţii şi 
interacţiunea umană şi prin crearea de produse 
care îndeplinesc aceste nevoi.

Viziunea companiei
Conexiunea dintre sunet şi comunicaţiile de 
informaţii în mediul mobil al maşinii vor evolua 
în noi domenii pe baza ideile noastre unice 
şi a tehnologiilor avansate. Astfel, vom oferi 
siguranţă, securitate, confort şi entuziasm 
clienţilor noştri din întreaga lume. Clarion va 
rămâne lider în industrie, deoarece identifică cu 
exactitate nevoile pieţei şi realizează o creştere 
pe termen lung.

Viitor luminos prin tehnologii geniale

Recunoaştere şi procesare 
avansate ale imaginii pentru 
mai multă siguranţă în trafic
Clarion este implicat activ în Intelligent 
Safety care utilizează tehnologiile de 
recunoaştere şi procesare a imaginii 
pentru a oferi utilizatorilor asistenţă în trafic 
şi la parcare. Dezvoltarea include o 
cameră cu vedere panoramică pentru 
afişarea de informaţii vizuale despre 
împrejurimile vehiculului. 

Primul Full Digital Sound din lume
Clarion a fost primul producător care a 
dezvoltat şi a comercializat difuzorul 
complet digital care echilibrează sunetul 
premium cu protecţia mediului. Printr-o 
colaborare dintre tehnologia de procesare 
a semnalului digital Dnote şi tehnologiile 
acustice auto ale Clarion, sistemul Full 
Digital Sound a obţinut un transfer complet 
digital la digital al semnalului, de la sursa 
digitală până la difuzor. 

Bucuraţi-vă de călătorii lungi cu 
familia şi prietenii
Clarion oferă o gamă de sisteme de 
navigaţie auto adaptate special pentru 
vehiculele de camping. Acestea elimină 
automat traseele care sunt inaccesibile din 
punct de vedere legal pentru vehiculele de 
camping şi afişează informaţii referitoare la 
facilităţile de camping, inclusiv imagini. 
Sunt acceptate cele mai recente tehnologii, 
cum ar fi Apple CarPlay. Utilizaţi comenzi 
vocale, cum ar fi căutarea şi bucuraţi-vă de 
muzica stocate pe smartphone sau 
dispozitivul USB. Bucuraţi-vă la maximum 
de excursiile lungi cu familia şi prietenii.

Compatibilitate cu tehnologia 
Apple CarPlay™ pentru o 
experienţă superioară la volan
Tehnologia Apple CarPlay este cel mai 
inteligent şi mai sigur mod de a utiliza iPhone 
în maşină. Tehnologia Apple CarPlay 
integrează perfect iPhone® cu NX807. Puteţi 
efectua apeluri, accesa muzica, trimite şi 
primi mesaje, obţine itinerarul şi altele în timp 
ce vă păstraţi concentrarea asupra drumului.
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Un design îndrăzneţ cu componente metalice 
solide, poziţionate pe carcasa neagră

Ornamentele în culoarea auriu şampanie 
accentuează şi mai mult designul îndrăzneţ

Transferul semnalului complet digital de la o sursă digitală 
permite intrarea directă a surselor audio de înaltă rezoluţie la 
difuzoare fără pierdere. Sunetul digital complet de înaltă 
calitate este reprodus cu fidelitate faţă de înregistrarea 
originală. Conversia de înaltă eficienţă de la semnale digitale 
în sunet face ca sistemul să furnizeze o putere de 4 ori mai 
mare faţă de sistemele Full Digital Sound convenţionale*1, în 
timp ce are un consum redus de putere, de doar 1/5 faţă de 
cea a sistemelor analogice*2.
*1  În comparaţie cu alte referinţe Clarion. 

(Sistemele Full Digital Sound convenţionale au fost vândute doar în Japonia)
*2 În comparaţie cu circuitul driverului unui sistem audio original din fabrică tipic.

Clarion a conceput primul LSI dedicat maşinilor, 
care transformă eficient semnalele digitale în sunet 
pentru a obţine o redare de calitate superioară a 
Full Digital Sound, în timp ce asigură consumul  
eficient de energie.
*3  Începând din septembrie 2015 (cercetare Clarion)

Procesorul de sunet digital dotează unitatea centrală originală din 
fabrică, precum şi cele de la alţi producători şi echipamentele audio 
digitale externe. Capacitatea de a conecta difuzoare analogice  
contribuie, de asemenea, la versatilitatea sistemului.

Dacă unitatea centrală este un sistem de navigaţie auto Clarion 
(compatibilă cu ieşirea digitală), este uşor să creaţi un sistem digital 
total complet şi să vă bucuraţi de sunet digital de ultimă generaţie.

NX807E, NX807E C, NX706E, NX706E C
*  Consultaţi site-ul web Clarion pentru modelele care pot fi 

conectate.
http://www.clarion.com/ro/ro/products-personal/multimedia/

Primul*3 LSI din lume dedicat maşinilor, 
conceput de Clarion

De la sursă la difuzoare, de la digital 
la digital schimbă sunetul

Procesorul de sunet digital oferă 
versatilitate

Ieşire digitală optică pentru conectivitate 
Clarion asigurată

*  Tehnologia Dnote de la Trigence Semiconductor este utilizată pentru procesarea semnalului digital. 
Dnote este o marcă comercială a Trigence Semiconductor, Inc.

Exemplu de sistem Full Digital Sound Exemplu de sistem mixt, inclusiv 
sistem analogic

Unitate de comandă
(Furnizată cu Z3)

Unitate de comandă
(Furnizată cu Z3)

Z3

Z7

Z7

Z25W

Z7

Z7

Z25W

Unitate 
centrală

Tweeter
(Furnizată 

cu Z3)
Tweeter

(Furnizată 
cu Z3)

Tweeter
(Furnizată 
cu Z3)

Tweeter
(Furnizată 
cu Z3)

Sistem convenţional

Pierderea calităţii 
sunetului

Pierdere minimă 
de calitate

Sistem Full Digital Sound

Semnal digital

Semnal digital

Semnal analogic

LSI dedicat maşinilor

Convertor
D/A

Amplificator 
de putere

Sursă 
digitală a 
sunetului

Sursă 
digitală a 
sunetului

Prin instalarea unei aplicaţii pe 
smartphone sau pe tabletă, puteţi să vă 
bucuraţi de o reglare a sunetului cu înaltă 
precizie, cum ar fi Crossover (Tranziţie), 
Time Alignment (Sincronizare recepţie) 
şi Equaliser (Egalizator), precum şi de 
multe altele cu operaţiuni tactile intuitive. 
Reglarea fină a fiecărui parametru se 
poate realiza în câţiva paşi simpli.

Reglare intuitivă cu ajutorul smartphone-ului sau 
al tabletei

Acceptă tragere cu 
degetul şi atingere 

dublă

Difuzor spate 
analogic

Difuzor spate 
analogic

Semnal digital

Semnal 
analogic

Z3

Z7Z7
Unitate 

centrală

Subwoofer 
analogic

Subwoofer 
analogic

Amplificator 
de putere

Z3
Procesor Full Digital Sound
(Procesor de sunet/Tweeter/Unitate de 
comandă)

Z7
Difuzor complet digital

Z25W
Subwoofer complet 
digital

Full Digital Sound

Clarion este lider mondial în Full Digital Sound

Full Digital Sound

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

Staţie DVD multimedia 2-DIN cu 
sistem de navigaţie încorporat şi 
panou tactil de 17,8 cm (7 inchi) 
pentru comandă

Utilizaţi în siguranţă funcţiile iPhone® în maşină. Efectuaţi apeluri, ascultaţi muzică sau trimiteţi şi 
primiţi mesaje e-mail, obţineţi itinerarul pentru o experienţă la volan de ultimă generaţie.

HărţiTelefon

Compatibilitate cu tehnologia Apple CarPlay™ 
pentru o experienţă superioară la volan

Senzor giroscopic şi senzor de viteză a vehiculului cu impulsuri 
pentru precizie ridicată a sistemului de navigaţie auto

■ Telefon
Apple CarPlay funcţionează cu Siri, astfel încât 
puteţi accesa contacte şi efectua apeluri, reapela 
şi asculta mesajele salvate prin activare vocală.

■ Hărţi
Eficienţa şi simplitatea serviciului Apple Hărţi 
sunt acum disponibile pe panoul dvs. de bord. 
Tehnologia Apple CarPlay poate intui unde aţi 
vrea să mergeţi cel mai probabil, utilizând 
adrese. Serviciul Hărţi poate estima inclusiv 
durata drumului.

■ Muzică
Siri vă permite să redaţi muzică de pe iPhone prin 
simpla rostire a melodiei, numelui artistului sau 
genului. Această funcţie acceptă Apple Music® 
astfel încât să ascultaţi cele mai noi melodii.

■ Aplicaţii
Tehnologia Apple CarPlay este compatibilă cu 
aplicaţiile pentru iPhone, inclusiv Muzică, 
Podcasturi, Cărţi audio şi multe altele, aşadar, 
bucuria dvs. nu va cunoaşte limite.

NX807E

Puneţi în mişcare mediul în care conduceţi

Senzorul giroscopic intern permite urmărirea locaţiei vehiculului, chiar şi în tuneluri 
lungi unde recepţia GPS este slabă. Senzorul de viteză a vehiculului cu impulsuri 
oferă precizie mai mare a sistemului de navigaţie a maşinii.

Clarion oferă o selecţie de unităţi sursă care acceptă DAB ce permit conectarea simplă şi directă a receptorului DAB404E. 
*Compatibil cu NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

Gama de modele ce acceptă DAB pentru nevoile dvs.

NAVIGAŢIA VEHICULELOR DE CAMPINGNAVIGAŢIE

DAB404E

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

NX807E C

NX706E C NX405E C

Staţie DVD multimedia 2-DIN cu 
navigaţie integrată pentru vehicule 
de camping şi panou tactil de 
17,8 cm  (7 inchi) pentru comandă

Staţie DVD multimedia 2-DIN cu navigaţie integrată pentru 
vehicule de camping şi panou tactil de 17,8 cm  (7 inchi) 
pentru comandă

Sistemul de navigaţie prin GPS instalat în aparatele NX405E C, NX706E C, NX807E C încorporează hărţi care au 
fost optimizate pentru conducerea maşinilor de camping şi a rulotelor. Acesta poate căuta şi afişa trasee care evită 
zonele cu restricţii în ceea ce priveşte dimensiunile şi greutatea vehiculelor. În plus, sunt incluse informaţii despre 
zone de camping şi instalaţii sanitare. Astfel, călătoria dvs. va fi cât se poate de confortabilă, iar traseul va fi optim.

Navigaţie optimizată pentru vehicule de camping 
(NX405E C, NX706E C, NX807E C)

NX807E C

NX706E C

Redescoperiţi natura cu navigaţia GPS cu informaţii despre facilităţile de 
camping şi divertisment pretutindeni

Staţie DVD multimedia 2-DIN cu navigaţie integrată pentru 
vehicule de camping şi afişaj de 15 cm  (6 inchi) cu rezoluţie înaltă

(Opţional 
RCX006)

(Opţional 
RCX006)

NX405E C

NAVIGAŢIA VEHICULELOR DE CAMPING

http://j.mp/2mm8pSf
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/multimedia/NX405EC/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/multimedia/NX706EC/index.html
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Siri® Eyes Free

NX505E NX405E

NX706E

Staţie DVD multimedia 2-DIN cu navigaţie 
integrată/Smart Access

Staţie DVD multimedia 2-DIN cu sistem 
de navigaţie încorporat şi panou tactil de 
15,2 cm (6 inchi) pentru comandă

DAB404E

Clarion oferă o selecţie de unităţi sursă care 
acceptă DAB ce permit conectarea simplă şi directă 
a receptorului DAB404E. 

*Compatibil cu NX405E, NX405E C, 
NX706E, NX706E C, NX807E, 
NX807E C, VX404E

NX405E

Extindeţi-vă universul, chiar din maşină

DAB difuzează emisiuni radio printr-un semnal digital, de regulă 
alocat în banda de frecvenţă FM, oferind o calitate audio la nivelul 
celei oferite de CD-uri. În comparaţie cu radioul analogic, semnalele 
digitale DAB oferă un semnal mai „curat”, cu efect de atenuare 
redus, fiind mai puţin afectat de fenomenele meteo şi de interferenţe.
*Antena DAB ZCP133 opţională (vândută separat) este necesară.

DAB (Digital Audio Broadcasting,  
Difuziune audio digitală) integrată

Gama de modele ce acceptă DAB 
pentru nevoile dvs.

Staţie DVD multimedia 2-DIN cu 
sistem de navigaţie încorporat şi 
panou tactil de 17,8 cm (7 inchi) 
pentru comandă

Datorită ieşirii optice digitale, poate fi utilizat un cablu optic pentru conectarea la unităţi externe precum 
cele Full Digital Sound, exclusiv de la Clarion, sau dispozitive DSP pentru a face trecere la sistem 
digital. Prin conectarea unităţii sursă la sistemul Full Digital Sound, vă puteţi bucura de sunet digital 
nelimitat, la o calitate excepţională.

Ieşire optică digitală pentru upgrade de sistem 
(NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C)

NX706E

(Opţional 
RCX006)

NX505E

(Opţional 
RCB198)

(Opţional 
RCX006)

NAVIGAŢIE

http://clarion.com/ro/ro/products-personal/multimedia/NX405E/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/multimedia/NX706E/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/multimedia/


07www.clarion.com

VX404E

VX407E

DAB404E

NZ502E

Staţie DVD multimedia 2-DIN cu panou 
tactil de 15,7 cm (6.2 inchi) pentru 
comandă

Staţie DVD multimedia 2-DIN cu tuner DAB+ 
integrat şi panou tactil de 15,7 cm (6,2 inchi) 
pentru comandă

Receptor DAB
pentru NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, VX404E
Caracteristici
• DAB, DAB+
• Band-III, L-band
• Căutare generală/post, PTY
•  Etichetă generală/post, etichetă  

dinamică acceptată
•  Service Link  

(ACTIVAREDEZACTIVARE)
• Antenă inclusă

Conectaţi universul dvs. digital audio/video la maşină

DAB (Digital Audio Broadcasting, 
Difuziune Audio Digitală) pentru o 
audiţie la calitate superioară

RCB198
Telecomandă opţională
pentru NX505E

RCB204
Microfon extern opţional

CCA772
Cablu VTR faţă
pentru NX505E 

CCA644P
Cablu de intrare pentru camera 
pentru vedere înapoi
pentru NX505E

ZCP133
Antenă DAB
pentru NX505E

RCX006
Telecomandă 
pentru NX405E, NX405E C, 
NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C

RCX008
Telecomandă opţională 
pentru VX407E

RCX002
Telecomandă opţională 
pentru CZ505E

RCB176
Telecomandă cu 
infraroşu opţională
pentru CZ315E, CZ215E

CCA750
Cablu de conectare VIDEO 
pentru iPod® şi iPhone®

pentru NX405E, NX405E C, 
NX505E, NZ502E, VX404E

CCA755
Cablu prelungitor USB (1 m) 
pentru CZ215E,  
CZ315E, CZ505E

CCA770
Cablu HDMI
(tip A la tip A) 
pentru NX505E

CCA771
Cablu HDMI 
(tip A la tip D)
pentru NX405E, 
NX405E C, NX505E, 
NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, 
VX404E

● Accesorii pentru navigaţie şi multimedia

Staţie DVD multimedia cu 
navigaţie integrată şi 
afişaj de 17,8 cm (7 inchi) 
cu rezoluţie înaltă

DAB404E

(Opţional 
RCX006)

(Opţional 
RCX008)

VX404E

VX407E

NZ502E

CCA802
Cablu HDMI™ 
(tip A la tip A)
NX405E, NX405E C, 
NX505E, NX706E, 
NX706E C, NX807E, 
NX807E C

Un sistem multimedia 
complet integrat într-o 
unitate 1DIN

Actualizări uşoare ale 
hărţilor de navigare

*Antena DAB ZCP133 opţională (vândută separat) este necesară.

NAVIGAŢIE/MULTIMEDIA

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

CZ505E

FZ502E

CZ215E

FZ102E

100 mm

Receptor CD / USB / 
MP3 / WMA /Bluetooth 

Receptor 1-DIN DAB / CD / USB / 
MP3 / WMA /Bluetooth

Receptor USB / MP3 / WMA / 
Bluetooth 

Receptor USB / MP3 / WMA

Receptor CD / USB / MP3 / WMA 

Conectivitate multiplă, inclusiv DAB, pentru a da viaţă condusului

Design inteligent pentru a integra metodele dvs. de divertisment şi de comunicare

Model inovator, fără mecanism Performanţă de bază solidă, cu un aspect redutabil

CZ505E are încorporat un tuner DAB, care este 
compatibil atât cu transmisiunile radio DAB, cât 
şi DAB+. Din punct de vedere tehnic, acestea 
folosesc o codificare diferită (MP2 pentru DAB şi 
aacPlus pentru DAB+), dar pentru ambele, 
semnalul de emisie digitală oferă audio la 

calitate de CD cu mai multă puritate şi zgomot 
redus în comparaţie cu cel analogic. Sunt 
acceptate cele mai recente funcţii, precum 
listarea serviciilor în ordine alfabetică. 
* Antenă DAB inclusă.

Îmbunătăţire dinamică a ritmului
Îmbunătăţire a dinamicii şi a ritmului muzicii prin 
extinderea gamei dinamice 

Reconstituire audio 
Reconstituie suporturile audio comprimate 
precum MP3 sau WMA, permiţând o 
reproducere superioară a calităţii sunetului.

Virtual Bass 
Basul virtual este o tehnologie bazată pe 
psihologia acustică, în care elementele armonice 
ale sunetelor joase sunt adăugate semnalului 
pentru a consolida gama de joase pe care 
difuzorul nu le poate reproduce la nivel concret. 

Tuner DAB+ încorporat (antenă inclusă)

Intelligent Tune

* Antenă DAB inclusă.

CZ505E

FZ102E 

(Opţional 
RCX002)

(Opţional
RCB176)

(Opţional 
RCB176)

CZ215E

CZ315E

FZ502E

Adâncime de montare redusă

AUDIO

http://clarion.com/ro/ro/products-personal/audio/CZ505E/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/audio/CZ315E/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/audio/FZ502E/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/audio/FZ102E/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/audio/CZ215E/index.html
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N
X
5
0
5
E

N
X
7
0
6
E 

N
X
7
0
6
E 

C

N
X
4
0
5
E

N
X
4
0
5
E 

C

N
X
8
0
7
E

N
X
8
0
7
E 

C

N
Z5

0
2
E

COMPARAŢIE SERIE MULTIMEDIA

*1  Consultaţi site-ul nostru Web pentru detalii despre modelele iPod, iPhone, de smartphone şi Bluetooth compatibile.  
http://www.clarion.com/ro/ro/user-support/connection/     

*2 Divertisment pentru locurile din faţă şi pentru cele din spate
*3  Cameră pentru vedere înapoi şi CCA644 comercializate separat *4 Cameră pentru vedere înapoi comercializată separat
∗5 Acceptă MPEG2, MPEG4. TV HD: rezoluţie limitată la 720p *6 compatibilitate DAB+
*7  Cardul microSD de 8 GB (16 GB pentru NX807E, NX807E C) stochează integral aplicaţia de navigare şi hărţile 

pentru 46 de ţări

C
Z3

1
5
E

C
Z2

1
5
E

COMPARAŢIE SERIE UNITĂŢI SURSĂ

SUPORTURI M
EDIA

— ● ● — —

● ● ● — —

● ● ● ● ●
● — — — —

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

C
O

N
ECTARE

● ∗1 ● ∗1 — Parrot ∗1 —

● ● ● CCA748 ∗1 —

Faţă Faţă Faţă Faţă Faţă

● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 —

— — — — ●
● ● ● ● ●

AU
D

IO

— ● ● — —

● ● ● ● ●
● Intensitate Intensitate ● ∗3 —

— Cu 7 benzi Cu 7 benzi — —

— — — ● ∗4 —

● ● — ● —

— — ● — ●
G

EN
ERAL

● ∗5 ● ∗6 ● ∗6 ● ∗5 ● ∗6

● ● ● ● ●
— — — ● —

— ● ● — —

● — — — —

— — — — ●
● ● ● ● ●
● ● ● — — 

*1  Consultaţi site-ul nostru Web pentru detalii despre modelele iPod, iPhone şi Bluetooth compatibile.    
http://www.clarion.com/ro/ro/user-support/connection/    

*2  Ieşire frontală cu 2 canale + Ieşire spate cu 2 canale sau subwoofer *3  Emite în frecvenţă foarte joasă  
*4  Bass boost, Impact, Excite, Personalizat *5  13 × 10 2 linii *6  13 × 10 1 linie *7  13 × 8 1 linie

*1  Consultaţi site-ul nostru Web pentru detalii despre modelele iPod, iPhone şi Bluetooth compatibile.    
http://www.clarion.com/ro/ro/user-support/connection/    

*2  Ieşire frontală cu 2 canale + Ieşire spate cu 2 canale sau subwoofer *3  3 linii *4  13 × 10 2 linii *5  13 × 8 1 linie

V
X
4
0
4
E

V
X
4
0
7
E

C
Z5

0
5
E

FZ
5
0
2
E

FZ
1
0
2
E

COMPARAŢIE SISTEME AUDIO MARINE

SU
PO

RTU
RI M

ED
IA

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — — ● ● ● — —

— — ● — — — — —

● ● — ● ● ● ● ●
— — ● — — — — —

C
O

N
ECTARE

● ∗1
(aptX) ● ∗1 — — ● ∗1 — ● ∗1 —

— — — — ● — — —

— — ● ∗1 — — — — —

● ● — ● ∗1 ● ∗1 — ● ∗1 ●  ∗1

● ● Spate Spate Spate — Dublă Spirală

— — — — — — ● —

● —

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

1 Audio 
(Spate)

1 Audio 
(Spate)

2 AV 
(Spate)

1 Audio 
(Spate)

1 Audio 
(Spate)

1 Audio 
(Faţă) Dublă Spirală

— — ● — — — — —

— — 2 canale — — — 2 canale —

AU
D

IO

4 zone — — — — — Zonă dublă 
marină —

— — ● — — — — —

— — ● ● — — — —

Cu 15 
benzi

Cu 3 
benzi — — — — — —

G
EN

ERAL

— ● ∗3 — ● ∗4 ● ∗4 ● ∗5  — —

— — ● ● — — — —

● —

— — ● — — ● ● ●
— — — ● — — — —

— ● — — ● — — — 

3,5 inchi — 3,5 inchi — — — 4,3 inchi —

MW1/2/4 — MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

SPECIFICAŢIE

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

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

Faceţi upgrade de sunet cu design compact lucios şi putere de excepţie

Mai multă profunzime pentru linia de joase

Microamplificator  
de putere, de 300 W,  
pe 4 canale

Subwoofer pasiv de 25 cm 
(10″) cu incintă etanșă 
ultrasubţire

Subwoofer pasiv de 30 cm 
(12″) cu incintă etanșă

Structura circuitelor oferă un sunet de înaltă 
calitate. Amplificatoarele Clarion oferă o rezistenţă 
redutabilă contra zgomotului magnetic, reducând 
astfel distorsiunile. Rezultatul este un sunet de 
înaltă calitate de care vă puteţi bucura în diverse 
sisteme.

XC1410, în ciuda dimensiunilor sale compac-
te, este un superb amplificator din clasa D cu 
patru canale, care oferă un sunet incredibil.

Unităţile principale Clarion nu pot asigura o 
putere produsă şi o liniaritate imbatabile decât 
într-un singur mod: amplificarea MOS-FET, mai 
exact, amplificarea cu tranzistor cu efect de 
câmp tip metal-oxid-semiconductor. Fiind mai 
mic şi mai eficient decât sistemele de putere 
convenţionale, circuitul de amplificare MOS-
FET distribuie puterea cu mai puţine distorsiuni 
şi absolut niciun zgomot la pornire sau la oprire. 
Prin urmare, puteţi da volumul la nivel mare sau 
la unul mic pentru o audiţie uşoară. Oricum ar fi, 
sunetul va fi limpede ca lacrima.

Structura circuitelor oferă 
un sunet de înaltă calitate.

Tehnologii avansate la 
dimensiuni miniaturaleAmplificator de putere MOS-FET

Stabilitate la 2 ohmi

Folosind acest model pentru performanţe de 
vârf şi o fiabilitate de excepţie, amplificatoarele 
Clarion pot coborî la impedanţe mai mici 
pentru a creşte puterea difuzoarelor.

Caracteristici
• Putere maximă produsă 300 waţi
• 75 waţi x 4 canale la 2 ohms
• 50 waţi x 4 canale la 4 ohms
• Sensibilitate selectabilă Joasă/Înaltă
• Alimentare şi trepte de ieşire din clasa D
• Tranzistori MOS-FET de comutaţie putere
• Circuite cu activare şi dezactivare lentă
• Circuit de izolare cu buclă de împământare

XC1410

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

AMPLIFICATOR/SUBWOOFERE

SERIA

SERIA

Subwoofer de 30 cm (12”), cu o bobină 
pentru voce de 4 ohmi

Subwoofer de 25 cm (10”), cu o bobină 
pentru voce de 4 ohmi

Subwoofer pentru montare puţin adâncă, 
de 25 cm (10”), cu o bobină pentru voce de 
4 ohmi

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

SH1334R SH6934R

SRG1733R

SRG6953R

SRG6943R

SRG1333R

SRG1713R SRG1313R SRG1013R

SRG1033R

SRG213H

SRG5733CSRG6933R

SRP1723S
SRP1323S

SRG1723S

SRG1723R SRG1323R SRG1023R SRG4623C

SRG1323S

● Multiaxial cu 3 căi

● Multiaxial cu 3 căi● Sistem component

Max. 600 W

Multiaxial cu 3 căi de 
15 cm × 23 cm (6″ × 9″)

Max. 350 W

Multiaxial cu 3 căi de 
13 cm (5-1/4″)

Max. 400 W

Multiaxial cu 3 căi 
de 16,5 cm (6-1/2″)

Max. 400 W

Sistem component cu 2 căi 
de 16,5 cm (6-1/2″)

Max. 300 W

Max. 600 W

Max. 550 W

Max. 250 W

Max. 260 W Max. 210 W Max. 190 W

Max. 210 W Max. 250 W

Max. 200 W

Multiaxial cu 3 căi 
de 16,5 cm (6-1/2″)

Multiaxial cu 5 căi de 
15 cm × 23 cm (6″ × 9″)

Multiaxial cu 4 căi de 
15 cm × 23 cm (6″ × 9″)

Multiaxial cu 3 căi 
de 13 cm (5-1/4″)

Con dublu de 16,5 cm 
(6-1/2″)

Con dublu de 13 cm 
(5-1/4″)

Con dublu de 10 cm 
(4″)

Multiaxial cu 3 căi 
de 10 cm (4″)

Difuzor de frecvenţe 
înalte echilibrat de 
2,5 cm (1″)

Multiaxial cu 3 căi, 
dimensiune personalizată, 
de 13 cm × 18 cm (5″ × 7″)

Max. 450 W

Multiaxial cu 3 căi de 15 cm 
× 23 cm (6″ × 9″)

Tehnologie pentru cunoscători

●

Max. 350 W

Sistem component 
cu 2 căi de 16,5 cm 
(6-1/2″)

Max. 300 W

Sistem component 
cu 4 căi de 13 cm 
(5-1/2″)

● Sistem component
Max. 350 W

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

Sistem component 
cu 2 căi de 16,5 cm 
(6-1/2″)

Coaxial cu 2 căi de 16,5 cm 
(6-1/2″)

Coaxial cu 4 căi de 13 cm 
(5-1/2″)

Coaxial cu 2 căi de 
10 cm (4″)

Coaxial cu 2 căi, dimensiune 
personalizată, de 10 cm × 15 cm 
(4″ × 6″)

Max. 300 W

Sistem component 
cu 4 căi de 13 cm 
(5-1/2″)

● Multiaxial cu 3 căi ● Difuzor de frecvenţe înalte echilibrat

●  Multiaxial cu 4 căi

●  Multiaxial cu 5 căi

●   Con dublu

● Coaxial cu 2 căi

Gamă 
Amplificator/
Subwoofere/
Difuzoare

DIFUZOARE

SERIA

SERIA

SERIA

http://clarion.com/ro/ro/products-personal/speaker/
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CC6500E

CC520

CJ5600E CJ7500E CJ7600E EA2182E

CC2020E

CC720

CC6600E

SISTEME DE MONITOARE

Cameră color CMOS 
(cu obturator) 
(imagine panoramică/în oglindă)

Cameră de asistenţă 
vizuală CMOS

Monitor LCD color, 
de 5,6 inchi

Monitor LCD color 
panoramic, de 7 inchi

Cameră CCD color, 
iluminată cu infraroşu  
(imagine panoramică/în oglindă)

Cameră de asistenţă vizuală 
CMOS (imagine normală/în 
oglindă)

Cameră color CMOS 
(fără obturator) 
(imagine panoramică/în oglindă)

Monitor LCD digital, 
panoramic, de 7 inchi

4 casete de 
control pentru 
cameră

Camere de siguranţă şi sisteme de monitorizare

CAMERĂ RETROVIZOARE PENTRU VEHICULE 
COMERCIALE

CAMERĂ CCD COLOR COMPACTĂ, ILUMINATĂ CU 
INFRAROŞU

CAMERĂ COLOR CMOS

Create pentru un condus mai sigur

•  Mod independent care permite 
afişarea pe 4 ecrane

•  Recunoaşterea luminilor de avarie
•  Conector ND cu funcţionare 

securizată

Structură durabilă, distorsiuni reduse, remanenţă 
scăzută obturator frontal inclus (numai la 
modelul CC6500E)

Principalele caracteristici ale CC6500E/CC6600E
•  Robust, fiabil şi durabil, sistemul de cameră de calitate superioară este 

complet conceput din piese absolut originale.
•  Senzorul CMOS de 330.000 de pixeli de ultimă generaţie asigură imagini 

cu zgomot redus pe timp de noapte.
•  Stratul de fluor de pe obturator previne pătrunderea murdăriei şi a zăpezii.

Funcţia aferentă gamei dinamice şi iluminarea cu 
infraroşu îmbunătăţesc vizibilitatea şoferului în 
condiţii slabe de lumină.

Caracteristici
•  Funcţia aferentă gamei dinamice 

îmbunătăţeşte claritatea imaginii 
camerei, atât în condiţii de lumină 
favorabilă, cât şi nefavorabilă.

•  5 emiţătoare cu infraroşu încorporate.  
•  Microfon încorporat.
•  Elementul de încălzire încorporat asigură funcţionarea camerei în 

orice moment. 
•  Carcasă turnată din aluminiu, rezistentă la intemperii. 
•  Diafragmă electronică.
•  De asemenea, poate fi conectat la un monitor universal cu un 

terminal de intrare compus (RCA) prin cablul de conversie dedicat 
(CCA730). (numai la autovehiculele cu 12 V)

Conectaţi camera CC520, CC720 
la o unitate multimedia de navigaţie 
Clarion pentru a vedea repere în 
culori diferite, care indică distanţa 
dintre vehicul şi un punct de oprire 
în siguranţă.

Cu reperele de distanţă active temporar 
(roşu, portocaliu, galben, verde), parcarea 
devine floare la ureche

CJ7600E

CC520

CJ5600E CJ7500E

CC720

EA2182E

Imagine în oglindă

Imagine panoramică

Imagine în oglindă

Imagine panoramică

SISTEM SurroundEyeCAMERE PENTRU VEDERE ÎNAPOI

Camere

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

RCB210

CC6300E

 

Controler cameră 
SurroundEye

Cameră CMOS compactă, 
ultrapanoramică (imagine 
normală la 160°)

Comutator selector

CAA188
Casetă de alimentare pentru cameră CCD 
•  Ieşire mini-DIN cu 8 pini pentru MAX983HD
• Conexiune pentru treapta de marşarier
•  Comutator de activare/dezactivare manuală 
• Compatibilitate 12 V

RCB211
Telecomandă wireless 
pentru EA2182E

UG2176A
Software de calibrare şi 
modul pentru interfaţă

Cabluri pentru camere compacte
pentru camere din seria CC2011 şi CC1030E
CCA532 (7 m/23 ft) 
CCA533 (10 m/33 ft)
CCA534 (15 m/49 ft)
CCA553 (23m/65 ft)

CCA712
Receptor 
Pentru RCB211

● Accesorii pentru cameră şi sistem de monitorizare

Sistem SurroundEye

Imaginile panoramice surprinse de mai multe camere montate pe vehicul se afişează pe monitorul din vehicul. 
Datorită perspectivei asupra unor zone care reprezintă unghiuri moarte pentru şofer, acest sistem promovează o conducere mai 
sigură.

Sistem de asistare a conducerii în siguranţă SurroundEye

CCA730
pentru conectarea unui 
monitor AV de uz general cu 
un terminal de intrare video
•  Numai pentru vehicule 

de 12 V

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

Cabluri pentru camere destinate mediilor dificile
pentru CC2001F, CC2000E, CC2003E, CC2002E

Cabluri de extensie pentru cameră
CCA439 (0,9 m/3 ft)
CCA391 (5 m/16 ft)
CCA415 (10 m/33 ft)

Cablu de schimb
CCA788 (0,2 m/7,87 inchi)
CCA789 (0,2 m/7,87 inchi)
CCA790 (0,3 m/11,81 inchi)
CCA818 (0,3 m/11,81 inchi)

Cablu pentru camere destinate mediilor dificile 
pentru conectarea modelelor CC6500E, CC6600E, CJ7600E

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

Cablu de extensie destinat 
mediilor dificile

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

4 camere
•  Faţă centru: CC6300E 

(imagine normală la 160°)
•  Spate centru: CC6300E 

(imagine normală la 160°)
•  Partea stângă: CC6300E 

(imagine normală la 160°)
•  Partea dreaptă: CC6300E 

(imagine normală la 160°)

Intercalare afişare
• Semnal de mers înapoi 
• Semnalizator stânga
• Semnalizator dreapta
• Uşa din mijloc

Autobuze compatibile
Autobuze cu uşi în mijloc (lungime 
totală: aprox. 9 până la 12 m)

Perspectivă panoramică 
de la 4 camere

Perspectivă panoramică 
de la 4 camere

Perspectivă panoramică 
de la 4 camere

Perspectivă panoramică 
de la 2 camere

(Setări implicite)

(Setări implicite)

(Setări implicite)

SpateSpate Ecran negru (fără sunet)

Spate Spate Spate Spate

Poziţii de montare a camerei
Autobuze

4 camere (la viraje la dreapta şi la stânga)4 camere (la viraje la dreapta şi la stânga)

4 camere (la mersul cu spatele) 4 camere (deschidere uşă din mijloc)

CABLURI DE CAMERĂ  
pentru CC3000E
CCA729 (20 m/65 ft)
Pentru conectarea CC3000E, 
CJ5600E, CJ7000E, CJ7100E

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

SurroundEye

Comutare 
afişare

Comutare 
afişare

Comutare 
afişare

SISTEM SurroundEye

Faţă

EG2300E

Monitor

Cameră faţă
RCB210

Cameră laterală 
stânga/dreapta Cameră spate

Vehicul

Cablu releu

Spate

http://clarion.com/ro/ro/products-business/surroundeye/
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CMV1

CMS4

CMD8

GR10BT

CMS5 CMS2

Proiectat pentru mediul marin

Receptor DVD / CD / USB rezistent la apă

Receptor media digital „cutie neagră” cu 
unitate de comandă rezistentă la apă

Receptor media digital cu LCD color 
de 10.9 cm (4,3 inchi) cu compatibilitate J1939 

Receptor CD/USB, rezistent la apă

Receptor indicator USB / MP3 / WMA 
fără „cutie neagră”

Proiectat să reziste la apă şi sare 
(CMV1, CMD8)

Unitate sursă 
escamotabilă pentru 
flexibilitate în instalare

• AptX Bluetooth® pentru difuzare în flux de calitate înaltă
• Egalizator grafic cu 7 benzi
• Control volum audio pentru 4 zone

Conectaţi smartphone-ul utilizând 
spirala USB de 1,1 A pentru redarea 
muzicii de pe CMS2.

CMS5

Receptor media digital cu unitate de 
comandă rezistentă la apă

CMS2

Opţional 
RCX002CMV1 CMD8

Divertisment complet pe 4 zone

Bluetooth pentru difuzare audio stereo

CMS4 de la Clarion este hubul media 
complet, creat pentru a optimiza interfaţa de 
utilizare şi audiţia muzicală.

Bluetooth încorporat asigură difuzarea semnalului audio cu o 
largă varietate de dispozitive compatibile Bluetooth. Redaţi 
muzica stocată pe dispozitivul dvs. Bluetooth conectat, fie că este 
telefon mobil, fie player audio portabil, prin conexiunea fără fir.
* În funcţie de telefonul mobil.

CMS4

GR10BT

RECEPTOR MARIN

http://j.mp/2mm43ul
http://j.mp/2mm0bct
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/marine/CMV1/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/marine/CMD8/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/marine/CMS5/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/marine/CMS2/index.html
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M303 M109

CMG1722R

CM7123T

CMG1622R

CMQ2512W

CMG1622S

MW4

MW1

CMG2512W

CM1625

MW2

MF1

CMQ1622RL CMQ6922R

Receptor Bluetooth/CD/USB/MP3/WMA Receptor CD/MP3/WMA

M303 M109Opţional 
RCX002

PRODUSE MARINE

Sistem de boxe coaxiale de 
16,5 cm  (6-1/2″) cu iluminare cu 
LED-uri albastre

Difuzor înalt de 18 cm  × 
25 cm  (7″ × 10″) cu cleme 
pivotante

Subwoofer de 25 cm  (10″), 
cu o bobină pentru voce de 
4 ohmi, rezistent la apă din 
seria de înaltă performanţă

Difuzor coaxial de 15 cm  × 
23 cm  (6″× 9″), cu 2 căi, 
rezistent la apă, de înaltă 
performanţă

Comandă cu cablu cu 
LCD color de 3 inchi 
rezistentă la apă
pentru CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

Telecomandă, rezistentă 
la apă, cu LCD
pentru CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

Difuzor coaxial de 16,5 cm  
(6-1/2″), cu 2 căi, rezistent 
la apă

Telecomandă, 
rezistentă la apă 
pentru CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, CMV1, 
M303

Telecomandă 
wireless RF
pentru CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, CMV1, 
M303

Difuzor coaxial de 17 cm  (7″), 
cu 2 căi, rezistent la apă

Difuzor coaxial 
de 16,5 cm  (6-1/2″), 
cu 2 căi, rezistent la apă

Sistem component cu difuzoare 
cu 2 căi de 16,5 cm  (6-1/2″) 
rezistent la apă

Subwoofer de 25 cm  (10″), cu 
o bobină de voce de 4 ohmi, 
rezistent la apă

CCAUSB
Cablu de 
extensie USB

MWRXCRET
Cablu de extensie la  
distanţă, de 10 m
pentru MW1, MW2

CCAAUX
Cablu de intrare auxiliară 
RCA/3,5 mm

MWRYCRET
Cablu în Y la distanţă
pentru MW1, MW2

● Accesorii

Difuzoare şi subwoofere marine

Difuzoare şi subwoofere marine de înaltă performanţă

Telecomandă marină

 SERIA

 SERIA

MW6
Modul de interfaţă 
NMEA 2000
pentru CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

RCX002
Telecomandă opţională 
pentru CMD8, M303

Gama marină

http://clarion.com/ro/ro/products-personal/marine/M303/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/marine/M109/index.html
http://clarion.com/ro/ro/products-personal/marine/
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Tipărit în UE pe hârtie fără clor.   

Mai multe detalii vă poate oferi distribuitorul dvs. Clarion.

• “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect 
specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. 
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. 
Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod 
and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of 
Apple Inc. • Android™ este o marcă comercială a Google Inc. • Fabricat sub licenţa Dolby Laboratories. Dolby, 
Dolby Audio, Pro Logic şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories. • Marca verbală şi 
siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestora de către 
Clarion Co., Ltd. se face cu licenţă. Alte mărci înregistrate şi mărci comerciale aparţin proprietarilor acestora. 
• DivX®, DivX Certified® şi siglele asociate sunt mărci comerciale aleDivX, LLC şi sunt utilizate sub licenţă. DivX 
Certified® indică redarea materialelor video DivX®, inclusiv conţinut premium. Acoperit de unul sau mai multe 
dintre următoarele brevete S.U.A.: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 • Siglele şi mărcile comerciale 
Smart Access sunt proprietatea Clarion Co., Ltd. • Termenii HDMI şi HDMI High-Definition Multimedia Interface, 
precum şi logo-ul HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în 
Statele Unite şi în alte ţări. • Celelalte mărci şi denumiri comerciale sunt proprietatea deţinătorilor acestora.  
• Logo-ul microSDHC este o marcă comercială a SD-3C, LLC.

• Specificaţia şi designul pot fi modificate fără înştiinţare. • Fotografiile nu au caracter obligatoriu. Producătorul şi 
importatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru nicio eroare de imprimare. • Toate celelalte mărci comerciale 
aparţin proprietarilor respectivi. • Toate unităţile din acest catalog sunt destinate în principal instalării în 
autoturisme. Utilizarea în autocamioane comerciale, tractoare, vehicule de teren, utilaje de construcţii, bărci (cu 
excepţia modelelor marine) şi în alte vehicule cu destinaţie specială sau pe motociclete nu este recomandată. 
• Este posibil ca redarea materialelor video de pe iPod să nu poată fi reluată. De fiecare dată când curentul 
alternativ este oprit şi pornit, redarea va începe de la începutul fişierului. • Nu există nicio garanţie că toate 
unităţile din acest catalog vor reda discuri CCCD (Copy Control CD), SACD (Super Audio CD) hibride, CD-R/RW 
şi DVD±R/RW. • Consultaţi site-ul Web Clarion pentru a afla care modele de iPod pot fi conectate. • Sistemele 
de navigaţie Clarion nu trebuie utilizate fără discernământ. Traseele sugerate de sistemul de navigaţie Clarion 
nu trebuie să încalce nicio lege locală de circulaţie, să prevaleze faţă de judecata dvs. şi/sau faţă de regulile 
de conduită preventivă. Ignoraţi traseele sugerate de către sistemul de navigaţie dacă astfel de trasee: v-ar 
putea face să efectuaţi o manevră periculoasă sau ilegală, v-ar pune într-o situaţie periculoasă sau v-ar duce 
într-o zonă pe care o consideraţi nesigură. • Indicaţiile furnizate de sistemul de navigaţie vor fi considerate 
ca având exclusiv statutul de sugestie(ii). Este posibil să existe situaţii în care sistemul de navigaţie va afişa 
incorect coordonatele vehiculului, nu va sugera şi/sau nu va reuşi să vă dirijeze către destinaţia dorită. În astfel 
de situaţii, bazaţi-vă pe propriul discernământ când conduceţi, luând în calcul condiţiile din trafic prezente. • Nu 
utilizaţi sistemul de navigaţie pentru a găsi serviciile de urgenţă. Baza de date nu conţine o listă completă a 
coordonatelor furnizorilor de servicii de urgenţă precum poliţia, pompierii, spitalele sau clinicile. Apelaţi la propriul 
discernământ şi capacitatea dvs. de a cere indicaţii în aceste situaţii. • Compatibilitatea cu smartphone-uri poate 
varia în funcţie de model şi de sistemul de operare. Consultaţi www.clarion.com pentru detalii. Pentru a evita 
un accident în trafic sau încălcarea legislaţiei rutiere, reţineţi că normele rutiere şi condiţiile rutiere prezente au 
prioritate asupra informaţiilor cuprinse în sistemul de navigaţie. 

Note

http://www.clarion.com
http://www.clarion.com

