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NSA-131-200
ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน 
• ลดเสียงรบกวนจากอัลเทอร์เนเตอร์  
สูงสุด 10A

NSA-133-200
ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน 
• ลดเสียงรบกวนจากมอเตอร์ไฟฟ้า   
อาทิ ที่ปัดน้ำฝน น้ำฉีดล้างกระจก   
หรือฮีตเตอร์ 

NSA-132-200
ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน 
• ลดเสียงรบกวนจากอัลเทอร์เนเตอร์  
สูงสุด 30A

NSA-135-200
ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน 
• ลดเสียงรบกวนจากการสตาร์ต  
เครื่องยนต์ 

NSA-134-200
ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน 
• ลดเสียงรบกวนจากการเปลี่ยนแปลง  
ทางไฟฟา้ของระบบหวัฉดีนำ้มนัเชือ้เพลงิ  
แบบอเิลก็ทรอนกิส ์หรอืเมือ่เปดิไฟเลีย้ว  
หรือไฟเบรก 

อุปกรณ์เสริม

RCB-147-600
รีโมตคอนโทรลแบบจอยสติกใช้อินฟราเรด 

RCB-173
รีโมตคอนโทรล 
• สำหรับ VXZ766 

RCB-171
รีโมตคอนโทรล 
• สำหรับ VXZ756BK

RCB-177
รีโมตคอนโทรล 
สำหรับ MAX686BT/VRX786BT 

ZCP-100
เสาอากาศแยก 4 ทาง  
แบบเส้นติดหน้าต่าง 

ZCP104
เสาอากาศทีวีขยายสัญญาณแยก 4 ทาง 
ติดภายในฟิลม์หน้าต่างสำหรับ
TTX7501z/TTX7503z/TTX754

EA-1060
บูสเตอร์ขยายสัญญาณเสาอากาศ 

ZCA-407
เสาอากาศแยก 4 ทางติดหน้าต่าง 

ZCP-106
เสาอากาศแยก 2 ทางติดหน้าต่าง 
• ความยาวสาย: 4 เมตร

CAA-397-900
แม็กกาซีนสำรองใส ่CD 6 แผ่น  
• สำหรับ DCZ625/DC625/VCZ625

CD แม็กกาซีน เสาอากาศทีวี

รีโมตคอนโทรล ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

ประเภทของขั้ว
ความยาว

ออก เข้า

DCA-005 VRX776VD/ 
VCZ625 DVH940 5 เมตร

DCA-006 DCZ625 DVH940 5 เมตร

DCA-008 VRX776VD/
VCZ625 DVH940 1.5 เมตร

CCA-519
สายต่อแยก CeNET: 1 เมตร 

CCA-389
สายต่อ Mini 8-pin (DIN) ไปเป็น RCA 

CCA-521
สายต่อ CeNET: 0.6 เมตร 

CCA-520
สายต่อ CeNET: 2.5 เมตร 

CCA-623
สายต่อ RCA สำหรับ TB851P  
• AUX AV Input (L/R/V) 1 ชอ่ง,   
วดิโีอ 1 ชอ่ง 

สายต่อ

สายออปติคัล

หมายเหตุ
• ข้อมูลจำเพาะและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
• รูปภาพต่างๆ ไม่ถือเป็นข้อผูกมัด ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่เกิดข้อผิดพลาดในการพิมพ์ 
• รูปภาพในแคตาล็อกฉบับนี้อาจมีสีแตกต่างจากสีจริงเล็กน้อยเนื่องจากคุณสมบัติของสีที่ใช้พิมพ์ 
• iPod และ iTunes ใช้สำหรับผู้ที่มีสิทธิ์ทำสำเนาที่ถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น ห้ามทำสำเนาโดยละเมิดลิขสิทธิ์ 
• iPod® และ iTunes® เปน็เครือ่งหมายการคา้ของ Apple Inc. ซึง่จดทะเบยีนในสหรฐัอเมรกิาและประเทศอืน่ๆ 
• เครื่องหมายการค้าและโลโก ้Bluetooth เป็นของ Bluetooth SIG, Inc. และการใช้เครื่องหมายการค้า  
  เหล่านี้โดย Clarion อยู่ภายใต้การอนุญาตให้ใช้งาน 
• DivX, DivX Certified และโลโก้ที่เกี่ยวข้องเป็นเครื่องหมายการค้าของ DivX, Inc. และใช้ภายใต้การ  
  อนุญาตให้ใช้งาน 
• เครื่องหมายการค้าอื่นๆ ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของเจ้าของเครื่องหมายการค้านั้นๆ 
• เครื่องเสียงทุกรุ่นในแคตาล็อกฉบับนี้มีจุดประสงค์เพื่อติดตั้งใช้งานในรถยนต์โดยสารเท่านั้น ไม่แนะนำให้ติดตั้งเพื่อ  
  ใช้งานในรถบรรทุก รถแทรกเตอร์ รถออฟโรด เครื่องจักรกลก่อสร้าง เรือ และรถสำหรับจุดประสงค์พิเศษอื่นๆ   
  หรือในจักรยานยนต์  

• ไม่มีการรับประกันใดๆ ว่าเครื่องเสียงทุกรุ่นในแคตาล็อกฉบับนี้จะสามารถเล่นแผ่น CCCD   
  (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW และ   
  DVD±R/RW ได้ 
• คนขับควรทราบและปฏิบัติตามกฏหมายในประเทศที่ขับขี่ เมื่อใช้อุปกรณ์ช่วยนำทางและมัลติมีเดีย 
• หน้าจอ LCD  เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีชั้นสูงล่าสุด และสามารถแสดงภาพเป็นจำนวนพิกเซล  
  ได้ถึง 99.99% อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอาจมีพิกเซลที่บกพร่องในอัตรา 0.01% หรือน้อยกว่านั้น 
• ใช้งานดิจิทัลมีเดียสตรีมมิ่งผ่าน USB ได้ ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา  
  ของ Microsoft Corporation ห้ามใช้หรือแจกจ่ายเทคโนโลยีดังกล่าวนอกเหนือจากผลิตภัณฑ์นี้โดย  
  ไม่ได้รับการอนุญาตให้ใช้งานจาก Microsoft Corporation 
• Windows Media และโลโก ้Windows เปน็เครือ่งหมายการคา้หรอืเครือ่งหมายการคา้จดทะเบยีน  
  ของ Microsoft Corporation ในสหรฐัอเมรกิาและ/หรอืประเทศอืน่ๆ 
• สำหรับ iPod รุ่นที่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ดูในเว็บไซต์ Clarion 

RCB-176
รีโมตคอนโทรล 

ชุดควบคุม iPod ผ่าน CeNET 

ชุดเชื่อมต่อกับ iPod 

• สำหรับ WXZ466MP/
VXZ766/ VXZ756BK/HX-D2 

ชุดเชื่อมต่อกับ iPod 

* ใช้ได้กับ CeNET รุ่นป ี’06 หรือก่อนหน้านั้น 

ควบคุม iPods ได้ทุกฟังก์ชัน

ควบคุมฟังก์ชันพื้นฐาน

ของ
iPods เช่นเดียวกับ   
CD ออโตเชนเจอร์

EA1276

• ใช้ได้กับ CeNET รุ่นป ี’07 

EA1251

การเชื่อมต่อกับ iPod โดยตรง

• สำหรับ VRX676VD/VRX776VD 

• สำหรับ VRX676VD/VRX776VD 

• สำหรับ VRX586USB/VRX386USB 

CCA673
สายเชื่อมต่อ iPod VIDEO 

CCA670
สายเชื่อมต่อ iPod 

CCA691
สายเชื่อมต่อ iPod VIDEO 

• สำหรับ MAX686BT/VRX786BT 

CCA723
สายเชื่อมต่อ iPod VIDEO 



DVD/CD/VCD/MP3/WMA รีซีฟเวอร ์ 
พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET 

VXZ766 VXZ756BK VB476
DVD/CD/VCD/MP3/WMA รีซีฟเวอร ์ 
พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET 

• เล่นไฟล์ MP3/WMA ได้ • เล่นแผ่น DVD±R/DVD±RW/CD-R/
CD-RW ได้ทันที • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 12 
สถาน ี• D/A converter แบบ 24 บิต • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล
พรอ้มปุม่ปรบัความดงัซบัวฟูเฟอร ์• แอมปลฟิายเออร ์4 แชนแนล × 45 วตัต ์  
• เล่นแผ่น DVD Video และ Audio/Video CD ได ้• แผงคอนโซลแบบพบั
ได ้• ชอ่งตอ่วิดีโอ Line-out 2 ชอ่ง • ชอ่งตอ่ AUX อินพุต 2 ชอ่ง • มรีโีมต
คอนโทรล • แผงควบคมุถอดออกได ้

DVD/CD/VCD/MP3/WMA รีซีฟเวอร ์

• เลือกควบคุมแหล่งบันเทิงสำหรับห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลังแยกอิสระจาก
กัน • ระบบเซอร์ราวด ์5.1 แชนแนลในตัว: ถอดรหัสเสียง Dolby Pro Logic 
/ Dolby Digital / dts • เน้นพลังเสียงด้วย Z-Enhancer Plus • พารา
เมตริกอีควอไลเซอร์ 2 แบนด์ • D/A converter แบบ 24 บิต • ตั้งสถานีวิทยุ 
FM ลว่งหนา้ได ้18 สถานแีละ AM ได ้6 สถาน ี• MOS-FET แอมปลฟิายเออร ์
4 แชนแนล × 52 วัตต์ • เล่นแผ่น DVD Video และ Audio/Video CD   
ได้ • เล่นแผ่น DVD±R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อม  
แสดง ID3-TAG • เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • หน้าจอแบบ VF   
• สกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • ควบคุมอุปกรณ์เสริมผ่านระบบ CeNET เช่น   
ทีวีจูนเนอร์, CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่น • แผงคอนโซลแบบพับได้ • ช่องต่อวิดีโอ 
Line-out 2 ช่อง • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล • ช่องต่อ AUX 
AV อินพุต 1 ช่อง (วิดีโอ + ออดิโอ 2 แชนแนล) • ชุดควบคุม iPod® ผ่าน 
CeNET (ต้องใช้ร่วมกับ EA1251) 
 

• สถานีควบคุม 3 จุดพร้อมที่ยึด • ปุ่มปรับความดังเสียง • สลับเปลี่ยนแหล่งสัญญาณ A/V 4 ช่อง
ได้ถึง 3 โซน (จอมอนิเตอร์) • ช่องต่อ A/V อินพุต 4 ช่อง • ช่องต่อ A/V เอาต์พุต 3 ช่อง   
• ช่องต่อสัญญาณเปิดกล้องมองท้ายรถเมื่อเข้าเกียร์ถอย 

จอดิจิทัลมอนิเตอร์ 8″ ติดตั้งบนเพดาน 

OHM875VD

• ระบบเซอร์ราวด ์5.1 แชนแนลในตัว: ถอดรหัสเสียง Dolby Pro Logic / 
Dolby Digital / dts • เน้นพลังเสียงด้วย Z-Enhancer Plus • พารา
เมตริกอีควอไลเซอร์ 2 แบนด์ • Burr-Brown D/A converter แบบ 24 
บิต 6 แชนแนล • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี
• MOS-FET แอมปลิฟายเออร ์4 แชนแนล × 52 วัตต์ • เล่นแผ่น DVD   
Video และ Audio/Video CD ได ้• เล่นแผ่น DVD±R/RW ได้ทันที   
• เลน่ไฟล ์MP3 และ WMA พรอ้มแสดง ID3-TAG • เลน่แผน่ CD-R/RW  
ได้ทันที • สกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • ควบคุมอุปกรณ์เสริมผ่านระบบ CeNET 
เช่น ทีวีจูนเนอร์, CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่น • ชอ่งตอ่วิดีโอ Line-out 2 ชอ่ง   
• ชอ่งตอ่ออดโิอ Pre-out 6 แชนแนล • ชอ่งตอ่ AUX AV อินพุต 1 ชอ่ง 
(วิดีโอ + ออดิโอ 2 แชนแนล) • ชุดควบคุม iPod ผ่าน CeNET (ต้องใช้ร่วม
กับ EA1251) 

มัลติมีเดีย

คอนเซ็ปต์ Clarion H.M.I. ของเราเป็นทั้งความฝันและความจริง   
เราคิดฝันถึงสิ่งที่สมบูรณ์แบบ และพยายามทุกวิถีทางที่จะทำฝันนั้นให้กลายเป็น  
ความจริง ดังเช่นที่เราสรรค์สร้างและบรรจุลงในผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดของเรา   
เราเชื่อมโยงให้ผู้คนมีโอกาสได้เข้าถึงดนตรีและข้อมูลในสภาพแวดล้อมที่ไม่หยุดนิ่ง   
เรานำเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาให้ผู้คนในโลกปัจจุบันได้ใช้งาน และนี่คือคอนเซ็ปต์   
Clarion H.M.I. 

เมื่อฝันกลายเป็นจริง 

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียแบบ 2 DIN พร้อมหน้าจอควบคุม
แบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว, USB และ BLUETOOTH ในตัว 

MAX686BT
รีโมตคอนโทรล 

รีโมตคอนโทรล 

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียพร้อมหน้าจอควบคุมแบบ  
ทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว, USB และ BLUETOOTH ในตัว 

VRX786BT

• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3/WMA/AAC ได้ • ผ่านการรับรองจาก DivX® อย่างเป็นทางการ   
• เล่นไฟล์วิดีโอมาตรฐาน DivX® ได้ทุกเวอร์ชัน (รวมทั้ง DivX® 6) • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้ 18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• ช่องต่อ USB ด้านหลัง • เล่นไฟล์ 
WMDRM 10 ผ่านดิจิทัลมีเดียสตรีมมิ่ง (USB ด้านหลัง) • จอมอนิเตอร์สีแบบ QVGA LCD ขนาด 7 นิ้วเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (VRX786BT) • แผงควบคุมเปิดปิด
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมจอมอนิเตอร์สีแบบ QVGA LCD ขนาด 7 นิ้ว (MAX686BT) • แฮนด์ฟรี Bluetooth® (HFP & OPP) และออดิโอสตรีมมิ่ง (A2DP & 
AVRCP) ในตัว • ควบคุม iPod® ผ่าน USB โดยตรง • พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 3 แบนด์ • เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบสด้วย MAGNA BASS EX • ฟิลเตอรก์รอง
ความถี่สูงและต่ำในตัว • ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์• D/A converter แบบ 24 บิต • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล • เลือกควบคุมแหล่งบันเทิงสำหรับห้องโดยสาร
ตอนหน้าและตอนหลังแยกอิสระจากกัน • ช่องต่อ AUX AV 1 ช่อง • MOS-FET แอมปลิฟายเออร ์4 แชนแนล x 50 วัตต์ • เพิม่รโีมตคอนโทรลบนพวงมาลยัแบบ OEM ได้ 

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียพร้อม
จอภาพขนาด 3.5 นิ้ว 

VRX386USB

• เล่นแผ่น DVD±R/DVD±RW ได้ทันที • เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3/WMA/iTunes® AAC (เฉพาะ USB) ได้ • ผ่านการรับรองจาก DivX® อย่าง  
เป็นทางการ • เล่นไฟล์วิดีโอมาตรฐาน DivX® ได้ทุกเวอร์ชัน (รวมทั้ง DivX® 6) • ช่องต่อ USB ด้านหลัง • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้ 18 สถานีและ AM ได้ 12 สถานี   
• เชื่อมต่อและควบคุม iPod ได้โดยตรง (ใช้สาย CCA691) • หน่วยความจำแบบกันกระเทือน • D/A converter แบบ 24 บิต • ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์• เลือกควบคุม
แหล่งบันเทิงสำหรับห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลังแยกอิสระจากกัน • เน้นพลังเสียงด้วย Z-Enhancer Plus • พาราเมตริกอีควอไลเซอร ์2 แบนด์ • เพิ่มพลังเสียงไดนามิก  
เบสด้วย MAGNA BASS EX • ฟิลเตอรก์รองความถี่สูงและต่ำในตัว • ระบบตัดสัญญาณแอมปลิฟายเออร์ในตัว • MOS-FET แอมปลิฟายเออร ์4 แชนแนล x 50 วัตต์ • 
จอมอนิเตอร์สีแบบ TFT LCD ขนาด 7 นิ้ว (VRX586USB) • แผงควบคุมเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมจอมอนิเตอร์สีแบบ TFT LCD ขนาด 3.5 นิ้ว (VRX386USB) 
• หนา้จอควบคมุแบบทชัสกรนี (VRX586USB) • ปรบัความสวา่งหนา้จอได ้• ระบบตดัเสยีงเมือ่มโีทรศพัทเ์ขา้ • ชอ่งตอ่ AUX AV 1 ชอ่ง • ชอ่งตอ่ออดโิอ Pre-out 6 แชนแนล 
• ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณออดิโอ/โทรศัพท์มือถือ Bluetooth รุ่น BLT370 • เพิม่รโีมตคอนโทรลบนพวงมาลยัแบบ OEM ได้ • ช่องต่อกล้อง CCD แสดง
ภาพท้ายรถเมื่อเข้าเกียร์ถอยผ่านวิดีโอ Line-in • วิดีโอ CD (VRX586USB) 

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียพร้อมหน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว 

VRX586USB
OHM1075VD

รีโมตคอนโทรล 

VMA773

รีโมตคอนโทรล 

DCP

DCP

ITALDESIGN-GIUGIARO

Jay Kay (Jamiroquai)   
“Jay Kay” นักร้องนำของ  
วงดนตรีแจ๊ซฟังค์ระดับโลก   

Jamiroquai. 

“VAD.HO” รถสปอร์ตคอนเซ็ปต์คาร ์
Clarion H.M.I. ออกแบบในอิตาลีโดย 
GIUGIARO สถาบันออกแบบรถยนต์  

อันเลื่องชื่อที่สุดแห่งหนึ่งของโลก. 

*VRX786BT/MAX686BT สามารถเล่นไฟล ์MP3/WMA/AAC/DivX บนแผ่น   
DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW ได้สูงสุด 999 ไฟล ์(255 โฟลเดอร์ๆ ละไม่เกิน 255 ไฟล)์   
*VRX786BT/MAX686BT สามารถเล่นไฟล ์MP3/WMA/AAC บน USB ได้สูงสุด 
130,560 ไฟล ์(255 ไฟล์ใน 512 โฟลเดอร)์ *เครื่องเสียงรุ่นที่ใช้ควบคุม iPod video   
ไม่สามารถเล่น PLAY LIST ที่มีทั้งไฟล์เพลงและไฟล์ภาพยนตร์ผสมกันได้  

VRX586USB
VRX386USB

เครื่องเล่น
มัลติมีเดีย

เครื่องเล่นมัลติมีเดีย
Clarion ทราบดีว่าความสามารถการเชื่อมต่อนั้นมีความสำคัญ 
จึงได้บรรจุช่องต่อ USB ลงในรุ่น VRX586USB และ 
VRX386USB เพื่อให้คุณสามารถฟังเพลงโปรดในอัลบั้มสะสม
ของคุณ รวมทั้งปุ่มควบคุมบนพวงมาลัยแบบ OEM และช่องต่อ
กล้องมองท้ายรถ พร้อมเชื่อมต่อกับ iPod® Audio & Video 
เพื่อเล่นไฟล์ MP3/WMA/iTunes® AAC และยังเลือก
ควบคุมแหล่งบันเทิงสำหรับห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลังแยก
อิสระจากกัน มีแต่ Clarion ที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณ 

• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-DA/CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3/WMA พร้อม  
แสดง ID3-TAG • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• ค้นหาสถานีเองและแบบอัตโนมัติ   
• จอมอนิเตอร์สีแบบ QVGA LCD ขนาด 7 นิ้ว เปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า • ปรับความสว่างหน้าจอได ้• ปรับมุมเอียง  
หน้าจอได้ 5 ระดับ • หน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีน • D/A converter แบบ 24 บิต • ช่องต่อวิดีโอ RCA • ช่องต่อ 
RCA เอาต์พุต 6 แชนแนล • แอมปลิฟายเออร ์4 แชนแนล x 40 วัตต์ในตัว • มีรีโมตคอนโทรลและตารับสัญญาณ IR 

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียพร้อมหน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว 

VRX486VD

• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3/WMA พร้อมแสดง   
ID3-TAG • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• จอมอนิเตอร์สีแบบ QVGA LCD ขนาด   
6.5 นิ้ว • หน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีน • ระบบตดัเสยีงเมือ่มโีทรศพัทเ์ขา้ • D/A converter แบบ 24 บิต • ช่องต่อ RCA 
เอาต์พุต 6 แชนแนล (หนา้ + หลงั + ซบัวฟูเฟอร)์ • แอมปลิฟายเออร ์4 แชนแนล x 40 วัตต์ในตัว • ปุ่มปรับความดังแบบ  
โรตาร ี• มีรีโมตคอนโทรลและตารับสัญญาณ IR • ช่องต่อวิดีโอ/ออดิโออินพุตดา้นหลงั • ช่องต่อ AV เอาต์พุตดา้นหลงั 

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียแบบ 2 DIN พร้อมหน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีนขนาด 6.5 นิ้ว 

MAX386VD

จอดิจิทัลมอนิเตอร์ 10.2″ ติดตั้งบนเพดาน 

จอมอนิเตอร์ 5.6"/16:9 ติดตั้งที่หมอนพิงศีรษะ
หรือแยกอิสระ 

VMA573
จอมอนิเตอร์ 7"/16:9 ติดตั้งที่หมอนพิงศีรษะ
หรือแยกอิสระ 

ชุดลำโพงเซ็นเตอร ์ 
พร้อมเพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 

SRK604
ทีวีจูนเนอร์ CeNET 

TTX754  PAL

ชุดลำโพงเซ็นเตอร ์ 
พร้อมเพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 

SRK602
DVD/CD/VCD/MP3 เชนเจอร์  
แบบ 6 แผ่น CeNET 

VCZ625

มัลติโซนออดิโอ/วิดีโอสวิตช์เชอร์ 

MSS430

เทคโนโลยี Bluetooth® ช่วยให้  
สามารถสื่อสารแบบแฮนด์ฟรีและ  
ฟังเพลงผ่านระบบไร้สายได ้

ควบคมุ iPod® ผา่น USB โดยตรง 

* เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับ iPod โปรดใช้สาย USB เชื่อมต่อกับ iPod. * สำหรับการดูวิดีโอ ต้องใช้สาย CCA723 ที่เป็นอุปกรณ์เสริม * สำหรับ iPod รุ่นที่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ดูในเว็บไซต์ Clarion 

DCP

รีโมตคอนโทรล รีโมตคอนโทรล 

DCP

TTX7501z NTSC / TTX7503z PAL/SECAM

• หน้าจอทัชสกรีน: เฉพาะรุ่น VRX586USB  
• แผงควบคุมเปิดปิดได้: เฉพาะรุ่น VRX386USB 

กล้องมองท้ายรถ 

กล้องวิดีโอ 
(AUX) iPod

Audio & Video

USB
MP3 / WMA /
AAC

แอมปลิฟายเออร ์

DVD / CD
MP3 / WMA / DivX
MPEG4 / JPEG

AM / FM

2-Zone

DCP

ไมโครโฟน 
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• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3 และ WMA ได้ • ช่องต่อ USB ด้านหน้า (เล่นได้สูงสุด 255 โฟลเดอร์
และสงูสดุ 15,000 ไฟล)์ • ตัง้สถานวีทิย ุFM ลว่งหนา้ได ้18 สถานแีละ AM ได ้6 สถาน ี• เนน้พลงัเสยีงดว้ย Z-Enhancer 
• เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบสด้วย MAGNA BASS EX • MOS-FET แอมปลิฟายเออร์ 4 แชนแนล x 50 วัตต์   
• หน้าจอแถวเดียวมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • หน้าจอ 728 สีพร้อมปุ่มเรืองแสง • ช่องออดิโอ  
อินพุตด้านหน้าปรับระดับเสียงได้ • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล • ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 
Bluetooth  รุ่น BLT370 • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM ได้ 

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3 
และ WMA พร้อมแสดง ID3-TAG • หน้าจอ 
728 ส ี• ระบบบันทึก Music Catcher II CD 
และช่องใส่การ์ด SD • ควบคุม iPod® ผ่าน
อุปกรณ์พิเศษ EA1276 • เน้นพลังเสียงด้วย 
Digital Z-Enhancer • เพิ่มพลังเสียงไดนามิก
เบสด้วย MAGNA BASS EX • ตั้งสถานีวิทยุ 
FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี  
• MOS-FET แอมปลิฟายเออร์ 4 แชนแนล x 
50 วัตต์ • ควบคุมอุปกรณ์เสริมผ่านระบบ 
CeNET: DVD เชนเจอร์, ทีวีจูนเนอร์และ CD 
เชนเจอร์แบบ 6 แผ่นโดยใช้ EA1276 • ช่องต่อ
ออดโิอ Pre-out 4 แชนแนล • ชอ่ง AUX อนิพตุ  
ด้านหน้า • แอกทีฟสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ 

• เลน่แผน่ CD-R/RW ไดท้นัท ี• เลน่ไฟล ์MP3 และ WMA พรอ้มแสดง 
ID3-TAG • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี
• MOS-FET แอมปลิฟายเออร์ 4 แชนแนล x 50 วัตต์ • หน้าจอแบบ VF 
พร้อม Spectrum analyser และสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • CATS: 
ระบบกันขโมยพร้อมรหัสนิรภัยส่วนตัว • ควบคุมอุปกรณ์เสริมผ่านระบบ 
CeNET: DVD เชนเจอร,์ ทวีจีนูเนอร,์ CD เชนเจอรแ์บบ 6 แผน่และ iPod 
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล • ช่อง AUX อินพุตปรับระดับเสียง
ได้ • ควบคุม iPod ผ่าน  
ระบบ CeNET (ต้องใช้ 
EA1251) 

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3 พร้อมแสดง ID3-TAG 
• ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี  
• แอมปลิฟายเออร์ 4 แชนแนล x 50 วัตต์ • กราฟิกอีควอไลเซอร์ 3 แบนด์ 
• ขับเคลื่อนเทปแบบ Full logic • โปรแกรมควบคุมอัตโนมัติ (APC)   
• Spectrum analyser • สกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • ช่องต่อออดิโอ 
Pre-out 2 แชนแนล • ช่อง AUX อินพุต 

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3, WMA และ iTunes® AAC ได้ • ช่องต่อ USB ด้าน
หลัง เล่นไฟล์ได้สูงสุด 130,560 ไฟล์ (255 ไฟล์ใน 512 โฟลเดอร)์ • เล่นไฟล์ WMDRM 10 ผ่านดิจิทัล  
มีเดียสตรีมมิ่ง • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• ควบคุม iPod® ผ่าน USB 
โดยตรง • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลแบบ 6 โวลต์ • ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์• D/A converter 
แบบ 24 บิต • ระบบปรับสภาพเสียง • เน้นพลังเสียงด้วย Digital Z-Enhancer • ระบบควบคุม Digital 
Time Alignment • แอกทีฟครอสโอเวอร์แบบ 3 ทาง • พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 3 แบนด์ • ฟิลเตอร์
กรองความถี่สูงและต่ำในตัว • ระบบตัดสัญญาณแอมปลิฟายเออร์ในตัว • MOS-FET แอมปลิฟายเออร์   
4 แชนแนล x 53 วัตต์ • แผงคอนโซลเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า • หน้าจอ 728 สีพร้อมปุ่มเรืองแสง • จอภาพ
แบบ Full dot พร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • "SLIDETRAK" เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน • ช่องต่อ
โทรศัพท์มอืถอืพรอ้มระบบตดัเสยีงเมือ่มโีทรศพัทเ์ขา้ • ควบคมุอปุกรณเ์สรมิ CD เชนเจอรแ์บบ 6 แผน่ผา่นระบบ 
CeNET • ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth  รุ่น BLT370 • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบน
พวงมาลัยแบบ OEM ได้ 

CD/USB/MP3/WMA/AAC ไฮเอนด์รีซีฟเวอร ์  
พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET 

DXZ786USB

เมนยูนิตเครื่องเสียงแบบ 1 DIN 

รีโมตคอนโทรล

DCP

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3, WMA และ iTunes® AAC ได้ • ช่องต่อ USB ด้านหน้า เล่นไฟล์ได้
สูงสุด 130,560 ไฟล์ (255 ไฟล์ใน 512 โฟลเดอร)์ • เล่นไฟล์ WMDRM 10 ผ่านดิจิทัลมีเดียสตรีมมิ่งทาง USB   
• ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• ควบคุม iPod® ผ่าน USB โดยตรง • ปุ่มปรับความ
ดังซับวูฟเฟอร ์• D/A converter แบบ 24 บิต • ระบบปรับสภาพเสียง • เน้นพลังเสียงด้วย Digital Z-Enhancer • 
พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 2 แบนด์ • ฟิลเตอรก์รองความถี่สูงและต่ำในตัว • MOS-FET แอมปลิฟายเออร์ 4 แชนแนล 
x 53 วตัต ์• แผงคอนโซลแบบพบัได ้• หนา้จอ 2 แถวมองเหน็ไดช้ดัเจนพรอ้มสกรนีเซฟเวอรพ์กัหนา้จอ • "SLIDETRAK" 
เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน • ช่องต่อโทรศัพท์มือถือพร้อมระบบตัดเสียงเมื่อมีโทรศัพท์เข้า • ช่อง AUX อินพุตปรับระดับ
เสียงได้ • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล • ควบคุมอุปกรณ์เสริม CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่นผ่านระบบ CeNET • 
ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth  รุ่น BLT370 • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM ได้ 

CD/USB/MP3/WMA/AAC   
รีซีฟเวอร์พร้อมระบบควบคุม  
ผ่าน CeNET  

DXZ586USB

รีโมตคอนโทรล

DCP

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3, WMA และ iTunes® AAC ได้ • ช่องต่อ USB ด้านหน้า เล่นไฟล์  
ได้สูงสุด 130,560 ไฟล์ (255 ไฟล์ใน 512 โฟลเดอร)์ • เล่นไฟล์ WMDRM 10 ผ่านอุปกรณ์ MTP ที่สนับสนุน   
• ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• ควบคุม iPod® ผ่าน USB 
โดยตรง • ช่องต่อ RCA เอาต์พุต 6 แชนแนล • ฟิลเตอรก์รองความถี่สูงและต่ำในตัว (เฉพาะ 
HPF สำหรับช่องต่อ Line out ของลำโพง) • เน้นพลังเสียงด้วย Z-Enhancer Plus • เพิ่ม
พลังเสียงไดนามิกเบสด้วย MAGNA BASS EX • 4 แชนแนล x 50 วัตต์ • หน้าจอแถวเดียว
มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • ปุ่มปรับความดังแบบโรตาร ี• ระบบตดัเสยีงเมือ่
มโีทรศพัทเ์ขา้ • ช่อง AUX อินพุตด้านหน้าปรับระดับเสียงได้ • ควบคุมอุปกรณ์เสริม CD เชนเจอร์
แบบ 6 แผ่นผ่านระบบ CeNET • ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth  รุ่น 
BLT370 • เพิม่รโีมตคอนโทรลบนพวงมาลยัแบบ OEM ได้ 

รีโมตคอนโทรล

DCP

CD/USB/MP3/WMA/AAC   
รีซีฟเวอร์พร้อมระบบควบคุม  
ผ่าน CeNET  

DXZ386USB

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • ช่องต่อ USB ด้านหน้า เล่นไฟล์ได้สูงสุด 65,535 ไฟล์ (เล่นได้ 999 โฟลเดอร์ๆ   
ละไม่เกิน 256 ไฟล)์ • เล่นไฟล์ MP3 และ WMA ได้ • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี  
• 13 × 8 digits High visibility LCD • เน้นพลังเสียงด้วย Z-Enhancer Plus   
• เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบสด้วย MAGNA BASS EX • 4 แชนแนล x 50 วัตต์ • หน้าจอ  
แถวเดียวมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • ปุ่มปรับความดังแบบโรตาร ี• ปุ่มปรับ
ความดังแบบ Non Fader • ช่อง AUX อินพุตด้านหน้าปรับระดับเสียงได้ • ชอ่งตอ่ออดโิอ 
Pre-out 4 แชนแนล (front+non fader) • ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ 
Bluetooth  รุ่น BLT370 • เพิม่รโีมตคอนโทรลบนพวงมาลยัแบบ OEM ได้ 

CD/USB/MP3/WMA รีซีฟเวอร ์

DB286USB

CD/MP3/WMA รีซีฟเวอร ์

DB186MP

DCP

• ช่องใส่การ์ด SD สำหรับฟังเพลง • เล่นไฟล์ MP3 พร้อมแสดง ID3-TAG • เทคโนโลยีไร้สายแบบ Bluetooth ในตัว
สำหรับแฮนด์ฟร ี/ ออดิโอสตรีมมิ่งและรีโมตคอนโทรล • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถาน ี• 4 แชนแนล x 50 วัตต์ 
• แผงควบคุมแบบพับได้ • หน้าจอ 728 ส ี• ช่อง AUX อินพุต • ชอ่งตอ่ออดโิอ Pre-out 2 แชนแนล • มีไมโครโฟนให ้

BLUETOOTH   
SD/MP3 รีซีฟเวอร ์

FB276BT

เครื่องเสียงในยุคหน้า
• Bluetooth ออดิโอสตรีมมิ่ง (A2DP & AVRCP) 
• Bluetooth แฮนด์ฟร ี(HFP) 
• เล่นไฟล ์MP3 ผ่านช่องใส่การ์ด SD 

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3, WMA และ iTunes® AAC ได้ • ช่องต่อ USB ด้านหลัง • เล่น
ไฟล์ WMDRM 10 ผ่านดิจิทัลมีเดียสตรีมมิ่งทาง USB ที่สนับสนุน • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ 
AM ได้ 6 สถาน ี• ควบคุม iPod® ผ่าน USB โดยตรง • เน้นพลังเสียงด้วย Z-Enhancer Plus • เพิ่มพลังเสียง
ไดนามิกเบสด้วย MAGNA BASS EX • 4 แชนแนล x 50 วัตต์ • หน้าจอ 2 แถวมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีนเซฟ
เวอร์พักหน้าจอ • ปุ่มปรับความดังแบบโรตาร ี• ระบบตัดเสียงเมื่อมีโทรศัพท์เข้า • ควบคุมอุปกรณ์เสริม CD เชนเจอร์แบบ 
6 แผ่นผ่านระบบ CeNET • ช่อง AUX อินพุตด้านหน้า • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล • ช่อง AUX 
สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth  รุ่น BLT370 • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM ได้ 

CD/USB/MP3/WMA/AAC   
รีซีฟเวอร์แบบ 2 DIN พร้อม  
ระบบควบคุมผ่าน CeNET 

DUZ386MP

CD/SD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์แบบ 2 DIN 
พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET 

DFZ667MC
CD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์แบบ 6 แผ่น  
ขนาด 2 DIN พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET 

WXZ466MP

รีโมตคอนโทรล รีโมตคอนโทรล 

CD/MP3/คาสเซ็ตต์รีซีฟเวอรแ์บบ 2 DIN 

ADB341MP

• Dual Burr-Brown Converter แบบ 24 บิตแปลงสัญญาณ  
ดิจิทัลเป็นอนาล็อกด้วยอัตราแซมปลิง 96kHz และ DSP   
• ครอสโอเวอร์แบบ 4 ทางในตัว • พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 5 แบนด์ 
• Digital Time Alignment สำหรับแต่ละเอาต์พุต • ช่องออดิโอ 
Pre-out เคลือบทองปราศจากออกซิเจน 4 โวลต์ 8 แชนแนล • วงจร
ปรับระดับความดังด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขั้นละ 0.5dB • แชสซีชุบทองแดง 
• DC/DC converter ติดตั้งไว้ภายนอก • ควบคุมอุปกรณ์เสริม
ผ่านระบบ CeNET เช่น DVD เชนเจอร์, CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่น, 
ทีวีจูนเนอร์และ iPod® • ช่อง AUX อินพุต 2 แชนแนล 2 ช่อง   
• แผงหน้ากากเป็นสังกะสีปั๊มขึ้นรูป • Input/Output แบบไฟเบอร์  
ออปติก • หน้าจอฟลูออเรสเซนต์สุญญากาศ • ตั้งสถานีวิทยุ FM 
ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี 

CD รีซีฟเวอร์พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET 

HX-D2

DUB276MPW

DUB276MP

รีโมตคอนโทรล   
(อุปกรณ์พิเศษ) 

CD/USB/MP3/WMA   
รีซีฟเวอร์แบบ 2 DIN 

CD เชนเจอร์  
แบบ 6 แผ่นในตัว 

แจ๊ค RCA ทองแดงเคลือบเงิน 
SK:6N (ปราศจากออกซิเจน 
99.9999%) 

D/A Converter ใช้  
อัตราแซมปลิง 96kHz 

D/A Converter ใช้อัตราแซมปลิง 96kHz 
อัตราแซมปลิง 96kHz สามารถสร้างเสียงที่เทียบเคียงได้กับเสียงต้นฉบับมากที่สุด 
D/A converter ที่มีอัตราแซมปลิง 96kHz จะเป็นการสุ่มตัวอย่างด้วยอัตราที่สูงกว่าอัตราทั่วไป
ที่ 44.1kHz อยู่มาก เพื่อสร้างความถี่ให้สูงถึง 48kHz (ครึ่งหนึ่งของความถี่แซมปลิง 96kHz) 
ซึ่งดีกว่ามาตรฐานข้อกำหนดสำหรับแผ่น CD โดยเป็นการนำ D/A Converter ระดับนี้มาใช้เป็น
ครั้งแรกในเครื่องเสียงรถยนต์ การขยายช่วงความถี่แซมปลิงจะทำให้สามารถสร้างความแตกต่างในราย
ละเอียดเล็กๆ น้อยๆ รวมถึงความลึกในองค์ประกอบของเสียงที่ประสานเข้ากัน ในขณะที่สามารถลดความ
บิดเบือนของเฟสในช่วงความถี่สูง ส่งผลให้เกิดเสียงกังวาลเป็นธรรมชาติและมีน้ำเสียงที่ชัดเจนซึ่งเป็น
องค์ประกอบสำคัญของเสียงที่ดี 

กราฟแสดงลักษณะของความถี ่/ เฟส

<ลักษณะของเฟส>

<ลักษณะของความถี่>

เฟสยกขึ้น

เกิดสเปกตรัมใน  
ช่วงสูงอีกครั้ง 
 

เสียงทั่วไป
เสียงเมื่อใช้อัตราแซมปลิงที่ 96kHz

100k(Hz)96k70k40k20k10k0

0

-40

-80
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รีโมตคอนโทรล 

ช่องต่อ USB ด้านหน้า 

หน้าจอ 728 ส ี

ช่อง AUX อินพุต  
ด้านหน้า 

ควบคุม iPod®   
ผ่าน USB โดยตรง 

เล่นไฟล์ในสื่อ  
หลากหลายรูปแบบ 

ระบบบันทึกแบบดิจิทัล 
Music Catcher II  

“ความเร็ว 4 เท่า”

ช่องใส่ CD แผงควบคุมพับได้ 

เครื่องเสียงแบบ 2 DIN

DCP

ช่องต่อ USB ด้านหลัง 
ควบคุม iPod 

Clarion พฒันาตาม
แนวคดิ HMI ไปอกีขัน้
ดว้ย SLIDETRAK 
ระบบควบคุมที่แม่นยำซึ่ง
เป็นคุณลักษณะที่สำคัญ
ของเมนยนูติ เพยีงคณุ
เลือ่นนิว้ ระดบัเสยีงกจ็ะ

ปรบัตาม การตัง้สถานวีทิยลุว่งหนา้และการควบคมุแผน่ CD กจ็ะ
รวมอยูใ่นหนา้จอมลัตฟิงักช์นั ทำใหค้ณุสามารถเลอืกฟงัสถานี
หรอืเพลงทีค่ณุโปรดปรานดว้ยการเลือ่นนิว้เทา่นัน้ นอกจากนี ้
SLIDETRAK ยงัชว่ยใหห้นา้จอมพีืน้ทีแ่สดงผลทีก่วา้งและอา่น
ไดง้า่ยขึน้  

6 โวลต์ / 6 แชนแนล 

ปิด SR เปิด SR

ความสขุจากการรบัฟงัเสยีงดนตรทีีส่มบรูณแ์บบ 
ระบบปรบัสภาพเสยีงของ Clarion จะสรา้ง
เสียงความถี่สูงที่หายไประหว่างการบีบอัดข้อมูล 
ทำให้เสียงดนตรีมีความชัดเจนเต็มไปด้วยราย
ละเอยีด 

ระบบปรบัสภาพเสยีง

แผงควบคุมแบบ
SLIDETRAK 

X-over และะ Time Alignment 

ช่องต่อ USB ด้านหน้า  
ควบคุม iPod 

ช่องต่อ USB 

ช่อง AUX อินพุต  
ด้านหน้า 

ระบบ Bluetooth 

FB286BTB
FB276BT

โทรศัพท์มือถือ 

FB286BTB

แผงควบคุมด้านข้าง 
SLIDETRAK 

ช่องต่อ USB ด้านหน้า   
ควบคุม iPod 

D/A converter แบบ 24 บิต 

ไมโครโฟน

* ใช้สาย USB ที่ให้มาเพื่อเชื่อมต่อกับ iPod 
* สำหรับ iPod รุ่นที่สามารถเชื่อมต่อได้ ให้ดูในเว็บไซต์ Clarion 

รีโมตคอนโทรล   
(อุปกรณ์พิเศษ) 

รีโมตคอนโทรล   
(อุปกรณ์พิเศษ) 

ช่องต่อ USB ด้านหลัง   
เล่นไฟล ์WMDRM 10  

ช่อง AUX อินพุต  
ด้านหน้า 

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3 และ WMA ได้ • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้
18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• เน้นพลังเสียงด้วย Z-Enhancer Plus • เพิ่มพลังเสียงไดนามิก
เบสด้วย MAGNA BASS EX • 4 แชนแนล x 50 วัตต์ • หน้าจอแถวเดียวมองเห็นได้ชัดเจน
พร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • ปุ่มปรับความดังแบบโรตาร ี• ระบบตัดเสียงเมื่อมีโทรศัพท์เข้า   
• ช่องต่อโทรศัพท์มือถือแบบมินิแจ๊ค • ช่อง AUX อินพุตด้านหน้าปรับระดับเสียงได้ • ช่องต่อออดิโอ 
Pre-out 2 แชนแนล • ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth  รุ่น BLT370   
• เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM ได้ 

DCP

รีโมตคอนโทรล 

บันทึก

เล่น  
Music  

Catcher 

เล่น CD 

ข้อมูลเพลงจาก CD 
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แอมปลิฟายเออร์คุณภาพสูง   
720W 4/3/2 แชนแนล 

APA4360
แอมปลิฟายเออร์คุณภาพสูง   
360W 2/1 แชนแนล 

APA2180

ซับวูฟเฟอร ์38 ซม. [15″]   
วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม 

 PXW1552
ซับวูฟเฟอร ์30 ซม. [12″]   
วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม 

 PXW1252
ซับวูฟเฟอร ์25 ซม. [10″]   
วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม 

 PXW1052
ซับวูฟเฟอร ์25 ซม. [10″]   
วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม ดอกตื้น 

 PFW1051

ชุดลำโพงมัลติฟิต   
13 ซม. (5-1/4″) /   
12 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)  

SRU1320M
ชุดลำโพงมัลติฟิต 
16.5 ซม. (6-3/4″) /  
15 ซม. × 20 ซม. (6″ × 8″)  

SRU1720M
โดมทวีตเตอร์   
2.5 ซม. (1″) 

SRU310H

ชุดลำโพงมัลติฟิต   
16 ซม. (6-1/2″) /   
15 ซม. × 20 ซม. (6″ × 8″) 

SRP1620M
ชุดลำโพงมัลติฟิต 13 ซม. (5-1/4″) /   
12 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″) 

SRP1320M
ชุดลำโพงมัลติฟิต 10 ซม. (4″) /   
10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″)  

SRP4620M
ชุดลำโพงมัลติฟิต   
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)  

SRP6920M

ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง  
HIGH POWER 13 ซม. (5-1/4″) 

SRP1320S
โดมทวีตเตอร์   
2.5 ซม. (1″)  

SRP310H
ลำโพงอินเฟสโคแอกเชียล   
2 ทาง 16.5 ซม. (6-1/2″) 

SRX1785
ลำโพงอินเฟสโคแอกเชียล   
2 ทาง 13 ซม. (5-1/4″) 

 SRX1385
ลำโพงอินเฟสโคแอกเชียล   
2 ทาง 15 ซม. × 23 ซม.   
(6″ × 9″) 

SRR6986
ลำโพงอินเฟสโคแอกเชียล   
2 ทาง 16 ซม. (6-1/2″) 

SRR1686

ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง   
16.5 ซม. (6-1/2″) 

SRQ1720S
ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง   
16 ซม. (6-1/2″) 

SRQ1620S
ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง   
13 ซม. (5-1/4″) 

SRQ1320S
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง  
20 ซม. (8″) 

SRQ2030R
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง   
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″) 

SRQ6930R
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)   
MULTIAXIAL 3-WAY 

SRQ6931R

ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง  
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″) 

SRQ6920R
โดมทวีตเตอร์   
2 ซม. (3/4″) 

SRQ210H
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง   
16.5 ซม. (6-1/2″) 

SRQ1730R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง   
16.5 ซม. (6-1/2″) 

SRQ1720R
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง   
16 ซม. (6-1/2″) 

SRQ1630R
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง   
13 ซม. (5-1/4″) 

SRQ1330R

ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง   
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″) 

SRG6920R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง   
16 ซม. (6-1/2″) 

SRG1620R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง   
13 ซม. (5-1/4″) 

SRG1320R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง   
10 ซม. (4″) 

SRG1020R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง   
13 ซม. (5-1/4″) 

SRQ1320R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง   
10 ซม. (4″) 

SRQ1020R

ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง   
ติดตั้งเฉพาะรุ่น   
15 ซม. × 20 ซม. (6″ × 8″) 

SRQ6830C
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง   
ติดตั้งเฉพาะรุ่น  
13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″) 

SRQ5730C
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง  
ติดตั้งเฉพาะรุ่น
13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″) 

SRG5720C
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง  
ติดตั้งเฉพาะรุ่น   
10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″)  

SRG4620C
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง  
ติดตั้งเฉพาะรุ่น   
9 ซม. (3-1/2″) 

SRG920C

เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร ์  
4 × 160W บริดจ์ได้ 

APA4320
เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์   
2 × 160W บริดจ์ได้ 

APA2160

เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์   
400W 4/3/2 แชนแนล 

APX4241
เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์   
200W 2/1 แชนแนล 

APX2121
โมโนเพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 1500W 

DPX11500
โมโนเพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 420W 

APX1301

 ULTRA SERIES   



แอมปลิฟายเออร ์/ ซับวูฟเฟอร ์/ ลำโพง


 PLATINUM SERIES  

 QUALITY SERIES  

 GOOD SERIES  

 CUSTOM-FIT SERIES  

 APA SERIES  

 DPX AMPLIFIER   APX SERIES  

 SUBWOOFERS 

17 ซม. [6-3/4″] ดีไซน์บางพิเศษ
เคาน์เตอร์ไดร์ฟแอกทีฟซับวูฟเฟอร์


SRV313
แอกทีฟซับวูฟเฟอร ์  
20 ซม. [8″] 

SRV202

 ACTIVE  SUBWOOFERS 

อุปกรณ์เสริม

WH143/WH143H/  
WH253H 
หูฟังไร้สาย


FM200 VA700 
อุปกรณ์ขยายสัญญาณวิดีโอ


CC2011E 
กล้อง
CCD สี

อัลตร้าคอมแพ็ก   
(มองภาพท้ายรถ) 

สายเชื่อมต่อกล้องคอมแพ็ก

สำหรับ CC2011E  
• สายเชื่อมต่อสำหรับกล้องคอมแพ็ก  
CCA532 (7 เมตร)  
CCA533 (10 เมตร)  
CCA534 (15 เมตร) 

DCZ625
CD เชนเจอรแ์บบ 6 แผ่น CeNET 

DC625 
CD เชนเจอรแ์บบ 6 แผ่น C-BUS 

FMC250 
ชุดควบคุม
CD   
เชนเจอรพ์ร้อม


FM โมดูเลเตอร์


MCD360 
อิเล็กทรอนิกส์

ครอสโอเวอร์
3 ทาง


EQS746 
กราฟิกอีควอไลเซอร ์/  
ครอสโอเวอร์ 1/2 DIN 

FM โมดูเลเตอร์


CAA188 
กล่องจ่ายไฟสำหรับ
กล้อง
CCD  
(สำหรับ MAX676VD) 

CAA185 
กล่องจ่ายไฟสำหรับ
กล้อง
CCD  
(สำหรับ MAX686BT/VRX786BT/
VRX586USB/VRX386USB) 

 QUALITY SERIES 

ซับวูฟเฟอร ์30 ซม. [12″]   
วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม 

SW1251
ซับวูฟเฟอร ์25 ซม. [10″]   
วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม 

SW1051

 SUBWOOFERS 

IN-PHASE SERIES 

BLT370 
อุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณเสียง/
โทรศัพท์มือถือผ่าน 
Bluetooth สำหรับ
ช่อง AUX INPUT 

ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง  
16.5 ซม. (6-1/2″)  

SRP1720S

REGULAR SERIES 

รีโมตคอนโทรลแบบมีสาย 
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