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Vizija in pogled v prihodnost sta 
bistveni del vsakega izdelka

Družba Clarion je bila ustanovljena leta 1940 in vse od razvoja 
prvega avtoradia na Japonskem, leta 1951, aktivno razvija 
inovativne izdelke, ki temeljijo na novih tehnologijah. Clarionove 
zaupanja vredne tehnologije uporabljajo vodilni proizvajalci 
avtomobilov po vsem svetu, in sicer pod našo blagovno znamko ali 
kako drugače, in igrajo pomembno vlogo pri spreminjanju odnosa 
ljudi do vozil.

Clarionove izvirne raziskave in vrhunski razvoj so bili več 
generacij gonilna sila pri oblikovanju zabavnega in varnega okolja 
za vožnjo. Avtomobili zaradi povezovanja z omrežji hitro postajajo 
eden od najbolj priljubljenih prostorov za uživanje v visokokakovostni 
digitalni vsebini in dostopanje do številnih informacij.

Zaveza družbe Clarion
Izboljšanje družbe z razvijanjem odnosa med 
zvokom, informacijami in človeško interakcijo ter 
z ustvarjanjem izdelkov, ki izpolnjujejo te potrebe.

Vizija družbe Clarion
Povezava med zvokom in posredovanjem 
informacij v mobilnem okolju avtomobila se 
bo razvila v nova področja na podlagi naših 
edinstvenih zamisli in naprednih tehnologij. 
S tem bomo lahko strankam po vsem svetu 
zagotovili varne, udobne in zabavne rešitve. 
Clarion bo obdržal vodilni položaj v tej panogi, 
saj pravilno prepoznava potrebe trga in 
uresničuje dolgoročne načrte za rast.

Svetla prihodnost, ki jo zagotavljajo odlične tehnologije

Napredno slikovno 
prepoznavanje in 
obdelovanje za varnejšo 
vožnjo
Clarion dejavno sodeluje v konceptu 
pametne varnosti, ki uporablja slikovno 
prepoznavanje in tehnologije slikovne 
obdelave za pomoč uporabnikom med 
vožnjo in parkiranjem. Med razvite sisteme 
spada kamera za zajem vseh zornih kotov, 
ki vizualno prikaže informacije o neposredni 
okolici vozila. 

Svetovna inovacija Full 
Digital Sound
Clarion je kot prvi proizvajalec razvil in tržil 
popolnoma digitalni zvočnik, ki zagotavlja 
vrhunski zvok in je prijazen do okolja. 
Z združitvijo tehnologije za obdelavo 
digitalnih signalov Dnote in Clarionovih 
akustičnih tehnologij za vozila je popolnoma 
digitalni zvočni sistem uspešno dosegel 
popolnoma digitalni prenos signalov iz 
digitalnega vira v zvočnik. 

Uživajte v dolgih vožnjah 
z družino in prijatelji
Clarion ponuja vrsto sistemov za navigacijo 
vozil, zasnovanih posebej za počitniška 
vozila, saj samodejno skrijejo poti 
s prepovedanim dostopom za počitniška 
vozila in prikažejo informacije o kampih, 
vključno s slikami. Podprte so tudi 
najnovejše tehnologije, kot je Apple 
CarPlay. Z glasovnimi ukazi lahko poiščete 
in poslušate glasbo, shranjeno v vašem 
pametnem telefonu ali napravi USB. Naj 
bodo dolgi izleti z družino in prijatelji dobro 
izkoriščeni.

Združljivo s sistemom Apple 
CarPlay™ za napredno 
izkušnjo vožnje
S sistemom Apple CarPlay lahko na 
pametnejši in varnejši način uporabljate 
napravo iPhone v avtomobilu. Prek sistema 
Apple CarPlay lahko preprosto povežete 
napravo iPhone® z enoto NX807. Zdaj lahko 
opravljate telefonske klice, dostopate do 
glasbenih datotek, pošiljate in prejemate 
sporočila, pridobite navodila za pot ter še več, 
pri tem pa ostanete osredotočeni na cesto.
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Drzna oblika s trdimi kovinskimi deli na 
črnem ohišju

Nežne zlate obrobe še bolj poudarijo 
drzno obliko naprave

Prenos popolnoma digitalnih signalov iz digitalnih virov 
omogoča neposreden prenos vsebin iz visokokakovostnih 
zvočnih virov v zvočnike, brez izgube zvoka. Nastane 
visokokakovosten, popolnoma digitalni zvok, ki je enako čist 
kot izvirnik. Sistem lahko prek visokokakovostne pretvorbe 
digitalnih signalov v zvok proizvede štirikrat močnejši zvok 
od običajnih sistemov Full Digital Sound*1 in pri tem porabi le 
približno petino električne energije v primerjavi z analognimi 
sistemi*2.
*1  V primerjavi s primerljivimi izdelki družbe Clarion. 

(običajni sistemi Full Digital Sound so bili v prodaji le na japonskem trgu)
*2 V primerjavi s krmilnim vezjem običajnega tovarniškega zvočnega sistema

Clarion je razvil prvo namensko integrirano 
vezje LSI za avtomobile, ki učinkovito pretvarja 
digitalne signale v zvok in s tem omogoča višjo 
kakovost predvajanega zvoka Full Digital 
Sound ter učinkovitejšo porabo električne 
energije.
*3 Od septembra 2015 (po izsledkih družbe Clarion)

Digitalni procesor zvoka je združljiv z izvorno tovarniško 
osrednjo enoto in enotami drugih proizvajalcev ter zunanjo 
digitalno zvočno opremo. Povežete ga lahko z analognimi 
zvočniki, kar še povečuje njegovo vsestranskost.

Če kot osrednjo enoto uporabljate sistem za navigacijo vozil Clarion 
(z združljivim digitalnim izhodom), lahko preprosto vzpostavite 
popolnoma digitalni sistem in uživate v vrhunskem digitalnem zvoku.

NX807E, NX807E C, NX706E, NX706E C
*  Združljive modele poiščite na spletni strani družbe Clarion.
http://www.clarion.com/si/sl/products-personal/multimedia/

Prvo namensko integrirano vezje LSI za 
avtomobile na svetu*3 – inovacija družbe Clarion

Revolucionaren digitalni prenos zvoka 
iz vira v zvočnike

Vsestranski digitalni procesor 
zvoka

Optični digitalni izhod za povezavo 
z izdelki Clarion

*  Tehnologija Dnote, ki jo je razvila družba Trigence Semiconductor,  
se uporablja za obdelavo digitalnih signalov. 
Dnote je registrirana blagovna znamka družbe Trigence Semiconductor, Inc.

Primer sistema Full Digital Sound Primer sistema v kombinaciji 
z analognim sistemom

Upravljalnik
(priložen  

procesorju Z3)

Upravljalnik
(priložen 

procesorju Z3)

Z3

Z7

Z7

Z25W

Z7

Z7

Z25W

Osrednja 
enota

Visokotonec
(priložen 

procesorju  
Z3)

Visokotonec
(priložen 

procesorju 
 Z3)

Visokotonec
(priložen 
procesorju 
 Z3)

Visokotonec
(priložen 
procesorju  
Z3)

Običajni sistem

Izguba kakovosti 
zvoka

Minimalna izguba 
kakovosti

Sistem Full Digital Sound

Digitalni signal

Digitalni signal

Analogni signal

Namensko integrirano vezje LSI za avtomobile

Pretvornik
D/A

Močnostni 
ojačevalnik

Digitalni 
zvočni 

 vir

Digitalni 
zvočni 

vir

Z namestitvijo aplikacije v pametni 
telefon ali tablični računalnik lahko 
uživate ob visokonatančnem urav-
navanju zvoka s kretnico, časovnim 
uravnavanjem, izenačevalnikom itd. 
z intuitivnim upravljanjem na dotik. 
Zvok vsakega parametra je mogoče 
natančno uravnati v le nekaj prepros-
tih korakih.

Intuitivno uravnavanje zvoka s pametnim 
telefonom ali tabličnim računalnikom

Omogočena sta 
drsenje po zaslonu 

in dvojni tap

Analogni 
zvočnik 
zadaj

Analogni  
zvočnik 

zadaj

Digitalni 
signal
Analogni 
signal

Z3

Z7Z7 Osrednja 
enota

Analogni 
globokotonec

Analogni 
globokotonec

Močnostni 
ojačevalnik

Z3
Procesor Full Digital Sound
(procesor zvoka/visokotonec/
upravljalnik)

Z7
Popolnoma digitalni zvočnik

Z25W
Popolnoma digitalni 
globokotonec

Full Digital Sound

Clarion je prva družba na svetu s tehnologijo Full Digital Sound

Full  Digital  Sound

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

Večpredstavnostna postaja 
DVD 2-DIN z vgrajenim 
navigacijskim sistemom in 
17,8-centimetrskim (7-palčnim) 
zaslonom na dotik

Uživajte v varnejšem upravljanju funkcij naprave iPhone® v avtomobilu – opravljate lahko klice, 
poslušate glasbo ali celo pošiljate in prejemate sporočila, pridobite navodila za pot ter še več, pri 
tem pa ostanete osredotočeni na cesto.

ZemljevidiTelefon

Združljivo s sistemom Apple CarPlay™ 
za napredno izkušnjo vožnje

Giroskopski senzor in senzor hitrosti 
za visokonatančno navigacijo avtomobila

■ Telefon
Sistem Apple CarPlay uporablja tehnologijo 
Siri, s katero lahko prek glasovnega aktiviranja 
dostopate do stikov, telefonirate, vzpostavite 
ponovni klic in poslušate shranjena sporočila.

■ Zemljevidi
Zmogljivi in preprosti zemljevidi Apple so zdaj 
na voljo na vaši armaturni plošči. Sistem Apple 
CarPlay lahko predvidi vašo najverjetnejšo 
ciljno lokacijo z uporabo naslovov. Prav tako 
lahko sistem na podlagi zemljevidov izračuna, 
koliko časa boste potrebovali za pot.

■ Glasba
Siri omogoča, da predvajate glasbo iz naprave 
iPhone tako, da preprosto izgovorite ime 
skladbe, izvajalca ali zvrst. V napravi je podprta 
tudi storitev Apple Music®, ki omogoča dostop 
do najnovejših skladb.

■ Aplikacije
Sistem Apple CarPlay je združljiv z aplikacijami 
za iPhone, zato boste lahko uživali v neomejenem 
izboru vsebin, vključno z glasbo, zvočnimi 
knjigami, poddajami in drugim.

NX807E

Nadgradite svoje vozno okolje

Vgrajeni giroskopski senzor omogoča zaznavanje lokacije vozila tudi v dolgih 
tunelih, kjer je slabši sprejem signalov GPS. Senzor hitrosti vozila zagotavlja večjo 
natančnost sistema za navigacijo avtomobila.

Clarion ponuja serijo enot, pripravljenih za DAB, ki omogočajo preprosto neposredno povezavo s sprejemnikom DAB404E. 
*Združljivo z enotami NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

Serija modelov, pripravljenih za DAB, ki ustrezajo vašim zahtevam

NAVIGACIJA

DAB404E

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

NX807E C

NX706E C NX405E C

Večpredstavnostna postaja DVD 
2-DIN z vgrajenim navigacijskim 
sistemom za počitniška vozila in 
17,8-centimetrskim (7-palčnim) 
zaslonom na dotik

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim 
navigacijskim sistemom za počitniška vozila in 
17,8-centimetrskim (7-palčnim) zaslonom na dotik

Navigacijski sistem GPS v enotah NX405E C, NX706E C in NX807E C vključuje podatke za zemljevide, ki so 
optimizirani za vožnjo počitniških vozil in prikolic. Poišče in prikaže lahko poti, ki ne vključujejo območij, neprimernih 
za vaše vozilo zaradi njegove velikosti in teže. Poleg tega prikaže tudi informacije o območjih za kampiranje in 
sanitarnih objektih ter vam tako zagotovi najustreznejšo in najudobnejšo pot.

Navigacijski sistem, optimiziran za počitniška 
vozila (NX405E C, NX706E C, NX807E C)

NX807E C

NX706E C

Uživajte v prostrani naravi z navigacijo GPS, ki zagotavlja informacije 
o območjih za kampiranje, in zabavnimi vsebinami, ki so na voljo, kjer koli ste

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim 
navigacijskim sistemom za počitniška vozila in 
15-centimetrskim (6-palčnim) zaslonom z visoko ločljivostjo

(Izbirni 
RCX006)

(Izbirni 
RCX006)

NX405E C

NAVIGACIJSKI SISTEMI  
ZA POČITNIŠKA VOZILA

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

NX505E NX405E

NX706E

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN  
z vgrajenim navigacijskim sistemom/ 
storitvijo Smart Access

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim 
navigacijskim sistemom in 15,2-centimetrskim 
(6-palčnim) zaslonom na dotik

DAB404E

Clarion ponuja serijo enot, pripravljenih za DAB, 
ki  mogočajo  preprosto  neposredno  povezavo 
s prejemnikom DAB404E. 

*Združljivo z enotami NX405E, 
NX405E C, NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, VX404E

NX405E

Razširite svoja obzorja kar iz avtomobila

Sprejemnik  DAB  oddaja  radijske  programe  prek  digitalnega 
signala, ki je običajno dodeljen razponu frekvenc FM in zagotavlja 
kakovost zvoka kot pri CD-ju. V primerjavi z analognim signalom digitalni 
signali  sprejemnika  DAB  omogočajo  čistejši  signal  z  zmanjšanim 
pojemanjem in so manj občutljivi na vremenske vplive ter motnje.
* Potrebna je izbirna antena ZCP133 za sprejemnik DAB (naprodaj ločeno).

Vgrajen sprejemnik DAB  
(Digital Audio Broadcasting)

Serija modelov, pripravljenih za 
DAB, ki ustrezajo vašim zahtevam

Večpredstavnostna postaja DVD 
2-DIN z vgrajenim navigacijskim 
sistemom in 17,8-centimetrskim 
(7-palčnim) zaslonom na dotik

Optični digitalni  izhod omogoča, da napravo z optičnim kablom povežete z zunanjimi enotami,  kot 
s Clarionov ekskluzivni zvočni sistem Full Digital Sound ali naprave DSP,  in  tako nadgradite sistem 
v digitalnega. Povezava izvorne enote z zvočnim sistemom Full Digital Sound omogoča, da uživate 
v najsodobnejšem visokokakovostnem in celovitem digitalnem zvoku.

Optični digitalni izhod za nadgradnjo sistema 
(NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C)

NX706E

(Izbirni 
RCX006)

NX505E

(Izbirni 
RCB198)

(Izbirni 
RCX006)

NAVIGACIJA

http://clarion.com/si/sl/products-personal/multimedia/NX706E/index.html
http://clarion.com/si/sl/products-personal/multimedia/NX405E/index.html
http://clarion.com/si/sl/products-personal/multimedia/
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VX404E

VX407E

DAB404E

NZ502E

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN 
s 15,7-centimetrskim (6,2-palčnim) 
zaslonom na dotik

Večpredstavnostna postaja DVD 2-DIN z vgrajenim 
sprejemnikom DAB+ in 15,7-centimetrskim 
(6,2-palčnim) zaslonom na dotik

Sprejemnik DAB
za enote NX405E, NX405E C, NX706E, 
NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

Funkcije
• DAB, DAB+
• Band-III, L-band
• Ensemble/Service Seek, PTY
•  Ensemble/Service Label, podpira  
Dynamic Label
• Service Link (VKLOP/IZKLOP)
• Antena je priložena

Povežite svoj digitalni zvočni/video svet s svojim avtomobilom

DAB (Digital Audio Broadcasting) za 
izjemno uživanje v glasbi

● Dodatna oprema za navigacijo in večpredstavnost

Večpredstavnostna 
postaja DVD z vgrajenim 
navigacijskim sistemom 
in 17,8-centimetrskim 
(7-palčnim) zaslonom 
z visoko ločljivostjo

DAB404E

(Izbirni 
RCX006)

(Izbirni RCX008)

VX404E

VX407E

NZ502E

Popoln večpredstavnostni 
sistem vse-v-enem 
v enoti 1-DIN

Preprosto posodabljanje 
zemljevidov za 
navigacijo

* Potrebna je izbirna antena ZCP133 za spreje-
mnik DAB (naprodaj ločeno).

NAVIGACIJA/VEČPREDSTAVNOST

RCB198
Izbirni daljinski upravljalnik
za enoto NX505E

RCB204
Izbirni zunanji mikrofon

CCA772
Kabel VTR za priključitev spredaj
za enoto NX505E 

CCA644P
Vhodni kabel za kamero  
za vzvratno vožnjo
za enoto NX505E

ZCP133
Antena DAB
za enoto NX505E

RCX006
Daljinski upravljalnik  
za enote NX405E, 
NX405E C, NX706E, 
NX706E C, NX807E, 
NX807E C

RCX008
Izbirni daljinski 
upravljalnik 
za enoto VX407E

RCX002
Izbirni daljinski 
upravljalnik 
za enoto CZ505E

RCB176
Izbirni infrardeči daljinski 
upravljalnik
za enoti CZ315E, CZ215E

CCA750
Priključni kabel za predvajanje VIDEA 
prek naprave iPod® in iPhone®

za enote NX405E, NX405E C, 
NX505E, NZ502E, VX404E

CCA755
Podaljševalni kabel USB (1,0 m) 
za enote CZ215E,  
CZ315E, CZ505E

CCA770
Kabel HDMI
(tipa A za tip A) 
za enoto  
NX505E

CCA771
Kabel HDMI 
(tipa A za tip D)
za enote NX405E, 
NX405E C, NX505E, 
NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, 
VX404E

CCA802
Kabel HDMI™ 
(tipa A za tip A)
NX405E, NX405E C, 
NX505E, NX706E, 
NX706E C, NX807E, 
NX807E C

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

CZ505E

FZ502E

CZ215E

FZ102E

100 mm

Sprejemnik CD/USB/
MP3/WMA/Bluetooth 

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

Sprejemnik USB/MP3/WMA/
Bluetooth 

Sprejemnik USB/MP3/WMA

Sprejemnik CD/USB/MP3/WMA 

Več možnosti povezovanja, vključno s sprejemnikom DAB, 
za popestritev vaše vožnje

Pametna zasnova za integracijo naprav za zabavo in komunikacijo

Najnovejša zasnova brez mehanizmov Izvrstna osnovna zmogljivost in močan videz

Enota CZ505E ima vgrajen sprejemnik DAB, ki 
podpira oddajanje radijskih postaj DAB in DAB+. 
Ti dve tehnologiji uporabljata tehnično različno 
kodiranje (MP2 za DAB in aacPlus za DAB+), 
vendar signal za digitalno oddajanje pri obeh 
tehnologijah zagotavlja kakovost zvoka kot pri 

CD-ju, saj je zvok jasnejši in šum manjši kot pri 
analognih tehnologijah. Podprte so tudi najnovejše 
funkcije, na primer seznam storitev v abecednem 
vrstnem redu. 
* Antena DAB je priložena.

Funkcija »Dynamic Beat Enhancer« 
(ojačevalnik dinamičnih tonov)
Izboljšana dinamika in ritem glasbe zaradi razšir-
jenega dinamičnega razpona. 

Funkcija »Sound Restorer« 
(obnovitev zvoka) 
Obnovi stisnjene zvočne datoteke, kot je MP3 
ali WMA, kar zagotavlja boljšo kakovost 
reprodukcije zvoka.

Funkcija »Virtual Bass«  
(navidezne nizke frekvence) 
»Virtual Bass« (navidezne nizke frekvence) je 
tehnologija, ki temelji na načelih psihologije 
akustike in pri kateri so zvočnemu signalu 
dodani harmonični elementi nizkih tonov za 
ojačitev nizkofrekvenčnega razpona, ki ga 
zvočnik fizično ne more poustvariti. 

Vgrajeni sprejemnik DAB+ (s priloženo anteno)

Tehnologija »Intelligent Tune« 
(pametni zvok)

* Antena DAB je priložena.

CZ505E

FZ102E 

(Izbirni 
RCX002)

(Izbirni
RCB176)

(Izbirni 
RCB176)

CZ215E

CZ315E

FZ502E

Plitva globina za vgradnjo

ZVOK

http://clarion.com/si/sl/products-personal/audio/CZ215E/index.html
http://clarion.com/si/sl/products-personal/audio/CZ505E/index.html
http://clarion.com/si/sl/products-personal/audio/CZ315E/index.html
http://clarion.com/si/sl/products-personal/audio/FZ502E/index.html
http://clarion.com/si/sl/products-personal/audio/FZ102E/index.html
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— — Plošča Plošča — Plošča —

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● —

DATO
TEKE

MP3/
WMA/AAC

MP3/
WMA/AAC ● ● MP3/

WMA/AAC
MP3/

WMA/AAC
MP3/

WMA/AAC 

● ● — ● ● ● ●

RADIO 

— — ● — — — ●
18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

18 FM,  
6 MW

PO
VEZAVA

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

— — — ● ● — —

● — — — — — —

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

Siri® Eyes Free — ● — — — — —

CCA802/
CCA771∗1

CCA802/
CCA771∗1

CCA770/
CCA771∗1 — CCA802/

CCA771∗1
CCA802/

CCA771∗1 —

● ● — — — — —

● Dvojni ● Dvojni ● ● ● Dvojni ● ●

● ∗2 ● ∗2 — ● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 —

2 V/6 kan. 2 V/6 kan. 4 V/6 kan. 4 V/6 kan. 2 V/6 kan. 2 V/6 kan. 2 V/4 kan.

● ∗4 ● ∗4 ● ∗3 ● ∗4 ● ∗4 ● ∗4 ● ∗4

Zadaj Zadaj Spredaj/
zadaj

Spredaj/
zadaj

Spredaj/
zadaj

Spredaj/
zadaj

Spredaj/
zadaj

Izbirni 
sprejem. 
DVB-T

Izbirni 
sprejem. 
DVB-T

—
Izbirni 

sprejem. 
DVB-T

Izbirni 
sprejem. 
DVB-T

Izbirni 
sprejem. 
DVB-T

—

Izbirni 
DAB404E

Izbirni 
DAB404E

Vgrajen  
∗6 — Izbirni 

DAB404E
Izbirni 

DAB404E
Vgrajen 

∗6

N
AVIG

AC
IJA

● ∗7 ● ∗7 ● ∗7 ● ∗7 ● ∗7 — —

● — — — — — —

● ● ● ● ● — —
ZVO

K

— — ● — — — —

● ● — ● ● ● —

● ● ● ● — ● —

— — — Izenačevalnik 
BeatEQ

Izenačevalnik 
BeatEQ

Izenačevalnik 
BeatEQ

—

15-pasovni 15-pasovni — — — — 8-pasovni 
graf. izen.

● ● ● ● ● ● ●

SPLO
ŠN

O

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

MOS-FET 
45 W × 4

MOS-FET 
45 W × 4 40 W × 4

● ● ● — ● ● —

— — ● — — — —

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

N
X
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0
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E

N
X
7
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E 

N
X
7
0
6
E 

C
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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

PRIMERJAVA SERIJ VEČPREDSTAVNOSTNIH NAPRAV

*1  Obiščite naše spletno mesto, na katerem so navedene podrobnejše informacije o združljivih modelih naprav  
iPod® in iPhone®, pametnih telefonov in naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.  
http://www.clarion.com/si/sl/user-support/connection/     

*2 Zabava na sprednjih in zadnjih sedežih  
*3  Kamera za vzvratno vožnjo in kabel CCA644 sta naprodaj ločeno *4 Kamera za vzvratno vožnjo je naprodaj ločeno
*5 Podpira MPEG2, MPEG4. HD TV: ločljivost omejena na 720p *6 Združljivost z DAB+
*7  Kartica microSD z 8 GB (16 GB za enoti NX807E, NX807E C) pomnilnika shranjuje celotno aplikacijo za navigacijo in 

zemljevide za 46 držav

C
Z3

1
5
E

C
Z2

1
5
E

PRIMERJAVA SERIJ IZVORNE ENOTE

PRED
STAVN

O
ST

— ● ● — —

● ● ● — —

● ● ● ● ●
● — — — —

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

PO
VEZAVA

● ∗1 ● ∗1 — Parrot ∗1 —

● ● ● CCA748 ∗1 —

Spredaj Spredaj Spredaj Spredaj Spredaj

● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 —

— — — — ●
● ● ● ● ●

ZVO
K

— ● ● — —

● ● ● ● ●
● Glasnost Glasnost ● ∗3 —

— 7-pasovni 7-pasovni — —

— — — ● ∗4 —

● ● — ● —

— — ● — ●
SPLO

ŠN
O

● ∗5 ● ∗6 ● ∗6 ● ∗5 ● ∗6

● ● ● ● ●
— — — ● —

— ● ● — —

● — — — —

— — — — ●
● ● ● ● ●
● ● ● — — 

*1  Obiščite naše spletno mesto, na katerem so navedene podrobnejše informacije o združljivih modelih naprav 
iPod in iPhone ter naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth. 
ttp://www.clarion.com/si/sl/user-support/connection/    

*2  Sprednji 2-kanalni + zadnji 2-kanalni zvočnik ali globokotonec *3  Poudarjanje zelo nizkih frekvenc 
*4 Bass Boost, Impact, Excite, Custom *5  13 × 10 v 2 vrsticah *6  13 × 10 v eni vrstici *7  13 × 8 v eni vrstici

*1  Obiščite naše spletno mesto, na katerem so navedene podrobnejše informacije o združljivih modelih 
naprav iPod in iPhone ter naprav, ki podpirajo tehnologijo Bluetooth.    
http://www.clarion.com/si/sl/user-support/connection/    

*2  Sprednji 2-kanalni + zadnji 2-kanalni zvočnik ali globokotonec *3  v 3 vrsticah *4  13 × 10 v 2 vrsticah 
*5  13 × 8 v eni vrstici

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

PRIMERJAVA POMORSKIH ZVOČNIH SISTEMOV

PRED
STAVN

O
ST

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — — ● ● ● — —

— — ● — — — — —

● ● — ● ● ● ● ●
— — ● — — — — —

PO
VEZAVA

● ∗1
(aptX) ● ∗1 — — ● ∗1 — ● ∗1 —

— — — — ● — — —

— — ● ∗1 — — — — —

● ● — ● ∗1 ● ∗1 — ● ∗1 ●  ∗1

● ● Zadaj Zadaj Zadaj — Dvojni Izhodni 
priključek

— — — — — — ● —

● —

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

1 avdio 
(zadaj)

1 avdio 
(zadaj)

2 avdio/video 
(zadaj)

1 avdio 
(zadaj)

1 avdio 
(zadaj)

1 avdio 
(spredaj) Dvojni Izhodni 

priključek

— — ● — — — — —

— — 2-kanalni — — — 2-kanalni —

ZVO
K

4 področja — — — — — Dvojno področje, 
pomorski sistem —

— — ● — — — — —

— — ● ● — — — —

15-pasovni 3-pasovni — — — — — —

SPLO
ŠN

O

— ● ∗3 — ● ∗4 ● ∗4 ● ∗5  — —

— — ● ● — — — —

● —

— — ● — — ● ● ●
— — — ● — — — —

— ● — — ● — — — 

3,5-palčni — 3,5-palčni — — — 4,3-palčni —

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

SPECIFIKACIJE

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

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

Nadgradite zvok z napravo, ki ima dodelano 
kompaktno obliko in izjemno moč

Močnejša serija globokotoncev

300-vatni 4-kanalni 
mikro močnostni 
ojačevalnik

25-centimetrski (10-palčni) pasivni 
globokotonec v izjemno tankem 
zatesnjenem ohišju

30-centimetrski (12-palčni) pasivni 
globokotonec v zatesnjenem ohišju

Clarionovi ojačevalniki so izjemno odporni na 
magnetni šum, s čimer je popačenje zvoka 
manjše. Zagotavljajo visokokakovosten zvok, 
v katerem lahko uživate prek različnih 
sistemov.

XC1410 je vrhunski 4-kanalni ojačevalnik 
razreda D, ki kljub svoji kompaktni obliki pred-
vaja osupljivo kakovosten zvok.

Clarionove glavne enote lahko zagotovijo 
izjemno moč in linearnost le na en način: z 
ojačevanjem MOS-FET oz. ojačevanjem s 
kovinskooksidnim polprevodnim tranzistorjem 
z učinkom polja. Vezje ojačevalnika MOS-FET 
je manjše in učinkovitejše od običajnih 
napajalnikov ter zagotavlja moč ob manjšem 
popačenju in  brez šuma pri vklopu/izklopu. To 
pomeni, da lahko glasbo poslušate pri najvišji 
glasnosti ali izberete sproščeno poslušanje. 
V vsakem primeru bo zvok kristalno jasen.

Zasnova vezja omogoča 
visokokakovosten zvok

Napredna tehnologija 
v majhni velikostiMočnostni ojačevalnik MOS-FET

Stabilnost pri 2 omih

Clarionovi ojačevalniki lahko ob nižji impedanci 
omogočijo večjo moč ter s to zasnovo 
zagotavljajo izjemno zmogljivost in zanesljivost.

Funkcije
• Največja izhodna moč 300 vatov
• 75 vatov x 4 kanali pri 2 omih
• 50 vatov x 4 kanali pri 4 omih
• Nastavljiva nizka/visoka občutljivost
• Napajanje in stopnje izhodne moči razreda D
•  Preklopni tranzistorji močnostnega ojačevalnika 

MOS-FET
• Vezje za vklop in izklop postopnega utišanja
• Vezje proti motnjam

XC1410

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

OJAČEVALNIK/GLOBOKOTONCI

SERIJA

SERIJA

30-centimetrski (12-palčni) enojni 4-omski 
globokotonec z zvočno tuljavo

25-centimetrski (10-palčni) enojni 4-omski 
globokotonec z zvočno tuljavo

25-centimetrski (10-palčni) enojni 4-omski 
globokotonec z zvočno tuljavo za plitko vgradnjo

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

● Večosni 3-smerni

● Večosni 3-smerni● Komponentni sistem

Največ 600 W

15 × 23 -centimetrski 
(6 × 9-palčni) večosni 
3-smerni

Največ 350 W

13-centimetrski (5,12-palčni) 
večosni 3-smerni

Največ 400 W

16,5-centimetrski 
(6,5-palčni) večosni 
3-smerni

Največ 400 W

16,5-centimetrski 
(6,5-palčni) 2-smerni 
komponentni sistem

Največ 300 W

Največ 600 W

Največ 550 W

Največ 250 W

Največ 260 W Največ 210 W Največ 190 W

Največ 
210 W

Največ 
250 W

Največ 200 W

16,5-centimetrski 
(6,5-palčni) večosni 
3-smerni

15 × 23 -centimetrski 
(6 × 9-palčni) večosni 
5-smerni

15 × 23 -centimetrski  
(6 × 9-palčni) večosni 4-smerni

13-centimetrski 
(5,12-palčni) večosni 
3-smerni

16,5-centimetrski 
(6,5-palčni) dvojni 
konus

13-centimetrski 
(5,12-palčni) dvojni 
konus

10-centimetrski 
(4-palčni) dvojni 
konus

10-centimetrski (4-palčni) 
večosni 3-stezni

2,5-centimetrski 
(1-palčni) visokotonec 
z uravnoteženim 
pogonom

13 × 18-centimetrski (5 × 7-palčni) po 
meri izdelan večosni 3-smerni

Največ 450 W

15 × 23 -centimetrski (6 × 9-palčni) 
večosni 3-smerni

Odmev pametne tehnologije

●

Največ 350 W

16,5-centimetrski 
(6,5-palčni) 2-smerni 
komponentni sistem

Največ 300 W

13-centimetrski 
(5,12-palčni) 2-smerni 
komponentni sistem

● Komponentni sistem
Največ 350 W

Največ 
280 W

Največ 
230 W Največ 200 W Največ 200 W

16,5-centimetrski 
(6,5-palčni) 2-smerni 
komponentni sistem

16,5-centimetrski (6,5-palčni) 
koaksialni 2-smerni

13-centimetrski (5,12-palčni) 
koaksialni 2-smerni

10-centimetrski (4-palčni) 
koaksialni 2-smerni

10 × 15-centimetrski (4 × 6-palčni) 
po meri izdelan koaksialni 2-smerni

Največ 300 W

13-centimetrski 
(5,12-palčni) 2-smerni 
komponentni sistem

● Večosni 3-smerni ● Visokotonec z uravnoteženim pogonom

●  Večosni 4-smerni

●  Večosni 5-smerni

●   Dvojni konus

● Koaksialni 2-smerni

Serija 
ojačevalnikov/
globokotoncev/
zvočnikov

ZVOČNIKI

SERIJA

SERIJA

SERIJA

http://clarion.com/si/sl/products-personal/speaker/
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CC6500E

CC520

CJ5600E CJ7500E CJ7600E EA2182E

CC2020E

CC720

CC6600E

NADZORNI SISTEM

Barvna kamera CMOS 
(z zaslonko) 
(širok zorni kot/zrcalna slika)

Kamera CMOS za pomoč 
pri vzvratni vožnji

5,6-palčni barvni 
monitor LCD

7-palčni široki barvni 
monitor LCD

Barvna kamera CCD 
z infrardečo osvetlitvijo  
(širok zorni kot/zrcalna slika)

Kamera CMOS za pomoč pri 
vzvratni vožnji (prava/zrcalna 
slika)

Barvna kamera CMOS 
(brez zaslonke) 
(širok zorni kot/zrcalna slika)

7-palčni široki digitalni 
monitor LCD

Naprava za 
priključitev 
4 kamer

Varnostne kamere in nadzorni sistemi

KAMERA ZA VZVRATNO VOŽNJO ZA KOMERCIALNA VOZILA BARVNA KAMERA CCD Z INFRARDEČO OSVETLITVIJO

BARVNA KAMERA CMOS

Izdelane za varnejšo vožnjo

•  Samostojni način za prikaz 4 zaslonov
•  Prepoznavanje varnostnih utripalk
•  Priključek ND deluje v zaklenjenem 

načinu

Vzdržljivo ohišje, nizka stopnja popačenja, nizka 
stopnja zamaknjenosti slike, vključena zaščita za 
zaslonko na sprednjem delu (samo model CC6500E)

Glavne funkcije modela CC6500E/CC6600E
•  Visokokakovostna kamera je robustna, zanesljiva in vzdržljiva ter 

izdelana izključno iz originalnih sestavnih delov.
•  Najnovejši senzor CMOS s 330.000 slikovnimi pikami zagotavlja nočne 

slike z nizko stopnjo šuma.
•  Zaslonka je premazana s fluorom, kar preprečuje, da bi se nanjo 

prijemala umazanija in sneg.

Funkcija dinamičnega razpona in infrardeči iluminatorji 
vozniku zagotavljajo boljšo vidljivost v temnih 
svetlobnih pogojih

Funkcije
•  Funkcija dinamičnega razpona 

zagotavlja jasnejšo sliko kamere v 
svetlih in temnih svetlobnih pogojih.

•  5 vgrajenih infrardečih sevalnikov.  
•  Vgrajen mikrofon.
•  Vgrajen grelni element omogoča uporabo kamere v katerem koli 

trenutku. 
•  Ulito aluminijasto ohišje, odporno na vse vremenske razmere. 
•  Elektronsko samodejno uravnavanje zaklopke.
•  Povezati jo je mogoče tudi z univerzalnim monitorjem s kompozitnim 

vhodnim terminalom (RCA) prek namenskega pretvorniškega kabla 
(CCA730) (le vozila z 12-voltnim napajanjem).

Če kamero CC520 ali CC720 
priključite v Clarionovo navigacijsko 
večpredstavnostno enoto, lahko na 
podlagi barvnih vodilnih črt za 
prikaz razdalje določite razdaljo 
vozila do varnega mesta za 
ustavitev.

Vodilne črte za prikaz razdalje (rdeča, 
oranžna, rumena in zelena), ki zagotavljajo 
preprosto parkiranje

CJ7600E

CC520

CJ5600E CJ7500E

CC720

EA2182E

Zrcalna slika

Širok zorni kot

Zrcalna slika

Širok zorni kot

SISTEM SurroundEyeKAMERE ZA VZVRATNO VOŽNJO

Kamere

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

RCB210

CC6300E

 

Upravljalnik kamere 
SurroundEye

Ultra širokokotna 
kompaktna kamera 
CMOS 
(160-stopinjska 
prava slika)

Preklopno stikalo

CAA188
Napajalnik za kamero CCD 
•  8-pinski izhod mini DIN za MAX983HD
• Povezava z vzvratno prestavo
•  Stikalo za ročni vklop/ izklop 
• Primeren za 12-voltno napajanje

RCB211
Brezžični daljinski 
upravljalnik 
za enoto EA2182E

Kabli za kompaktne kamere
za kamere serij CC2011 in CC1030E
CCA532 (7 m) 
CCA533 (10 m)
CCA534 (15 m)
CCA553 (23 m)

CCA712
Sprejemnik 
za enoto RCB211

● Dodatna oprema za kamero in nadzorni sistem

Sistem SurroundEye

Na zaslonu v vozilu so prikazane slike, ki jih iz ptičje perspektive posname več kamer, nameščenih na vozilu. 
Ta sistem zagotavlja varnejšo vožnjo, saj prikaže območja, ki so v mrtvem kotu voznika.

Sistem podpore za varno vožnjo – SurroundEye

CCA730
za priključitev večnamenskega 
monitorja AV na terminal  
z videovhodom
•  Le za vozila z 12-voltnim napajanjem

CCA416 (5 m) 
CCA392 (7 m) 
CCA393 (10 m) 
CCA394 (15 m) 
CCA395 (20 m)

Kabli za vzdržljive kamere
za enote CC2001F, 
CC2000E, CC2003E, 
CC2002E

Podaljševalni kabli za kamere
CCA439 (0,9 m)
CCA391 (5 m)
CCA415 (10 m)

Vmesniški kabel
CCA788 (0,2 m)
CCA789 (0,2 m)
CCA790 (0,3 m)
CCA818 (0,3 m)

Kabel za vzdržljive kamere 
za priključitev enot CC6500E, CC6600E, CJ7600E

CCA791 (5 m)
CCA792 (7 m)
CCA793 (10 m)
CCA794 (13 m)

Podaljševalni kabel  
za vzdržljive kamere

CCA799 (0,9 m)
CCA800 (7 m)
CCA801 (10 m)

4 kamere
•  Spredaj na sredini:  

CC6300E (160-stopinjska 
prava slika)

•  Zadaj na sredini: CC6300E 
(160-stopinjska prava slika)

•  Na levi strani: CC6300E 
(160-stopinjska prava slika)

•  Na desni strani: CC6300E 
(160-stopinjska prava slika)

Preklapljanje prikaza
• Signal za vzvratno vožnjo 
• Levi smernik
• Desni smernik
• Vrata na sredini

Primerni avtobusi
Avtobusi z vrati na sredini 
(skupna dolžina:  
pribl. od 9 do 12 m)

4 kamere s ptičjo 
perspektivo

4 kamere s ptičjo 
perspektivo

4 kamere s ptičjo 
perspektivo

2 kameri s ptičjo 
perspektivo

(Privzete nastavitve)

(Privzete nastavitve)

(Privzete nastavitve)

ZadajZadaj Črn zaslon (izklop)

Zadaj Zadaj Zadaj Zadaj

Položaji za namestitev kamere
Avtobusi

4 kamere (pri zavijanju desno in levo)4 kamere (pri zavijanju desno in levo)

4 kamere (pri vzvratni vožnji) 4 kamere (pri odprtih vratih na sredini)

KABLI ZA KAMERE za CC3000E
CCA729 (20 m)
Za priključitev enot CC3000E, 
CJ5600E, CJ7000E, CJ7100E

CCA795 (15 m)
CCA796 (18 m)
CCA797 (20 m)
CCA798 (23 m)

SurroundEye

Preklapljanje 
prikaza

Preklapljanje 
prikaza

Preklapljanje 
prikaza

SISTEM SurroundEye

Spredaj

EG2300E

Monitor

Sprednja kamera
RCB210 Kamera na levi/desni strani Kamera za vzvratno vožnjo

Vozilo

Preklopni kabel

Zadaj

UG2176A
Programska oprema za 
umerjanje in modul vmesnika 

http://clarion.com/si/sl/products-business/surroundeye/
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CMV1

CMS4

CMD8

GR10BT

CMS5 CMS2

Načrtovano za pomorsko uporabo

Vodoodporni sprejemnik DVD/CD/USB

Glavna enota – digitalni 
večpredstavnostni sprejemnik 
z vodoodpornim upravljalnikom

Digitalni večpredstavnostni sprejemnik 
z 10,9-centimetrskim (4,3-palčnim) barvnim zaslonom LCD 
in vodoodpornim upravljalnikom, združljivim z enoto J1939 

Vodoodporni sprejemnik CD/USB

Sprejemnik USB/MP3/WMA v obliki 
merilnika brez glavne enote

Zasnovano za odpornost na vodo 
in sol (CMV1, CMD8)

Skrita izvorna enota za 
prilagodljivost pri namestitvi

• Bluetooth® aptX za visokokakovostno pretakanje
• 7-pasovni grafični izenačevalnik
• Štiripodročna nastavitev glasnosti zvoka

Za predvajanje glasbe v napravi CMS2 
priključite pametni telefon z izhodnim 
priključkom USB 1.1 Amp.

CMS5

Digitalni večpredstavnostni sprejemnik 
z vodoodpornim upravljalnikom

CMS2

Izbirni 
RCX002CMV1 CMD8

Popolna štiripodročna zabava

Bluetooth za pretakanje stereo zvoka

Clarionova enota CMS4 je odlično 
večpredstavnostno središče, razvito za izboljšanje 
uporabniškega vmesnika in zvočne izkušnje.

Vgrajena tehnologija Bluetooth omogoča pretakanje stereo 
zvoka prek številnih naprav, ki so združljive s tehnologijo 
Bluetooth. Predvajajte glasbo, shranjeno v brezžični napravi 
Bluetooth, kot sta mobilni telefon ali prenosni zvočni predvajalnik.
* Odvisno od mobilnega telefona.

CMS4

GR10BT

POMORSKI SPREJEMNIK

http://j.mp/2mm43ul
http://j.mp/2mm0bct
http://clarion.com/si/sl/products-personal/marine/CMV1/index.html
http://clarion.com/si/sl/products-personal/marine/CMD8/index.html
http://clarion.com/si/sl/products-personal/marine/CMS5/index.html
http://clarion.com/si/sl/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

Sprejemnik Bluetooth/CD/USB/MP3/WMA Sprejemnik CD/MP3/WMA

M303 M109Izbirni 
RCX002

IZDELKI ZA PLOVILA 

16,5-centimetrski (6,5-palčni) 
koaksialni sistem zvočnikov z 
modro osvetlitvijo

18 × 25-centimetrski  
(7 × 10-palčni) samostoječi 
zvočnik z vrtljivimi objemkami

25-centimetrski (10-palčni) 
enojni 4-omski vodoodporni 
visokozmogljivi globokotonec z 
zvočno tuljavo

15 × 23-centimetrski 
(6 × 9-palčni) koaksialni 2-smerni 
vodoodporni visokozmogljivi 
zvočnik

Vodoodporni žični daljinski 
upravljalnik s 3-palčnim 
barvnim zaslonom LCD
za enote CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

Vodoodporni daljinski 
upravljalnik z zaslonom LCD
za enote CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

16,5-centimetrski (6,5-palčni) koaksialni 
2-smerni vodoodporni zvočnik

Vodoodporni  
daljinski upravljalnik 
za enote CMD8, 
CMS2, CMS4, CMS5, 
CMV1, M303

Brezžični daljinski 
upravljalnik RF
za enote CMD8, 
CMS2, CMS4, CMS5, 
CMV1, M303

17-centimetrski (7-palčni) 
koaksialni 2-smerni vodoodporni 
zvočnik

16,5-centimetrski (6,5-palčni) 
koaksialni 2-smerni vodoodporni 
zvočnik

16,5-centimetrski (6,5-palčni) 
2-smerni vodoodporni 
komponentni sistem zvočnikov

25-centimetrski (10-palčni) enojni 
4-omski vodoodporni globokotonec 
z zvočno tuljavo

CCAUSB
Podaljševalni 
kabel USB

MWRXCRET
10-metrski podaljševalni 
kabel za daljinski 
upravljalnik
za enoti MW1,  
MW2

CCAAUX
RCA/3,5-milimetrski 
dodatni vhodni kabel

MWRYCRET
Y-kabel za daljinski 
upravljalnik
za enoti MW1,  
MW2

● Dodatna oprema

Pomorski zvočniki in globokotonci

Visokozmogljivi pomorski zvočniki in globokotonci

Pomorski daljinski upravljalnik

 SERIJA

 SERIJA

MW6
Vmesniški modul 
NMEA 2000
za enote CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

RCX002
Izbirni daljinski upravljalnik 
za enoti CMD8, M303

Pomorska serija

http://clarion.com/si/sl/products-personal/marine/
http://clarion.com/si/sl/products-personal/marine/M109/index.html
http://clarion.com/si/sl/products-personal/marine/M303/index.html
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Natisnjeno v EU na nekloriranem papirju.

Več informacij vam lahko posreduje vaš prodajalec 
izdelkov 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™ je blagovna znamka družbe Google Inc. • Izdelano z licenco družbe Dolby Laboratories. Dolby, 
Dolby Audio, Pro Logic in simbol dvojnega D so blagovne znamke družbe Dolby Laboratories. • Beseda in logotipi 
Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. in družba Clarion Co., Ltd. uporablja 
te blagovne znamke v skladu z licenco. Druge blagovne znamke in tržna imena so last njihovih lastnikov. • DivX®, 
DivX Certified® in povezani logotipi so blagovne znamke družbe DivX, LLC in se uporabljajo v skladu z licenco. 
DivX Certified® za predvajanje videov DivX®, vključno z vrhunsko vsebino. Zaščiteno z enim ali več patentov v DA: 
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 • Logotipi in blagovne znamke Smart Access so last družbe Clarion Co,. 
Ltd. • Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane 
blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v Združenih državah in drugih državah. • Vse druge blagovne 
znamke in tržna imena so last njihovih lastnikov. • Logotip microSDHC je blagovna znamka družbe SD-3C, LLC.

• Specifikacija in oblika se lahko spremenita brez predhodnega obvestila. • Fotografije niso obvezujoče. 
Izdelovalec in uvoznik ne prevzemata odgovornosti za napake v tisku. • Vse druge blagovne znamke so last 
njihovih lastnikov. • Vse enote v tem katalogu so v prvi vrsti namenjene vgradnji v potniška vozila. Uporaba 
v tovornjakih, traktorjih, terenskih vozilih, gradbenih strojih, plovilih (razen pri pomorskih modelih) in drugih vozilih 
za posebne namene ali z motornimi kolesi, ni priporočljiva. • Morda ne bo mogoče nadaljevati predvajanja videa 
za iPod. Vsakič, ko izklopite ali vklopite dodatno opremo, se bo predvajanje nadaljevalo od začetka datoteke. 
• Ne zagotavljamo, da bodo vse enote v tem katalogu predvajale CCCD (Copy Control CD), hibridni SACD 
(Super Audio CD), CD-R/RW in DVD±R/RW. • Modele naprav iPod, ki jih je mogoče povezati, poiščite na 
spletnem mestu Clarion. • Clarionov navigacijski sistem ni nadomestilo za lastno presojo. Vsi predlogi poti, ki jih 
navede navigacijski sistem Clarion, nikoli ne razveljavijo nobenih lokalnih prometnih predpisov, vaše presoje in/ali 
poznavanja pravil varne vožnje. Predloge poti navigacijskega sistema prezrite, če bi tak predlog povzročil nevarno 
ali nezakonito ravnanje, za vas pomenil nevarno situacijo ali vas pripeljal na območje, za katerega menite, 
da je nevarno. • Nasvete navigacijskega sistema obravnavajte izključno kot predloge. V nekaterih okoliščinah 
navigacijski sistem napačno prikaže lokacijo vozila, ne prikaže predlogov in/ali vas ne usmeri na želeni cilj. 
V takih okoliščinah se zanesite na lastno presojo in upoštevajte razmere na cesti. • Navigacijskega sistema ne 
uporabljajte za navodila v zvezi s potjo do storitev v sili. V zbirko podatkov ni vključen celoten seznam lokacij 
ponudnikov storitev v sili, kot so policijske postaje, gasilski domovi, bolnišnice in ambulante. V takih okoliščinah 
uporabite svojo lastno presojo in vprašajte druge ljudi za navodila. • Združljivost s pametnimi telefoni je odvisna 
od modela in operacijskega sistema. Več informacij je na voljo na spletnem mestu www.clarion.com. • V izogib 
prometnim nesrečam ali prekrškom upoštevajte, da imajo dejanske razmere na cesti in cestnoprometni predpisi 
prednost pred informacijami v navigacijskem sistemu. 

Opombe

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

