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ผู้แทนจำหน่าย

WH143/WH143H/WH253H

ชุดหูฟังไร้สาย

• WH143H: หูฟังอินฟาเรดไร้สาย 
• WH253H: หูฟังอินฟาเรดไร้สาย
แบบดูอัลแชนแนล

FM200

FM โมดูเลเตอร์
• ช่องต่อ Audio Input 2 แชนแนล 
• สวิตช์เปิด/ปิด • ปุ่มปรับความดังเสียง 
• รับคลื่นวิทยุ FM ความถี่: 
88.7MHz/89.1MHz

VA700

อุปกรณ์ขยายสัญญาณวิดีโอ

• ปุ่มปรับความแรงสัญญาณ 1 ปุ่ม 
• ช่องต่อ Video Input 1 ช่อง 
• ช่องต่อ Video Output บัฟเฟอร์ 
75 โอห์ม 7 ช่อง • ขยายสัญญาณวิดีโอ
สำหรับจอมอนิเตอร์ LCD ได้สูงสุด 7 จอ

CC2011E

กล้อง CCD สีอัลตร้าคอมแพ็ก 
(มองภาพท้ายรถ)

CAA185

กล่องจ่ายไฟสำหรับกล้อง CCD
• ช่องต่อ Video Line-out พร้อมเชื่อมต่อ
สัญญาณเกียร์ถอยหลังสำหรับ MAX686BT, 
VRX786BT, VRX586USB, VX709A, VZ709A, NX509A, VZ509A 
• ช่องต่อ NTSC Video Line-out สำหรับจอ LCD รุ่นอื่นๆ ที่มี NTSC Input 
• ใช้ไฟ 12 โวลต์

สายเชื่อมต่อกล้องสำหรับ 
CC2011E
• สายเช่ือมต่อกล้องสำหรับ
กล้องคอมแพ็ก

● อุปกรณเสริม

PQE033

ฝาครอบกล้อง
สำหรับ CC2011E

ชุดกล้อง CCD มองภาพท้ายรถ

CCA532 (7 เมตร)
CCA533 (10 เมตร)
CCA534 (15 เมตร)

สะดวกกว่า พร้อมติดตั้งระบบนำทาง
ร่วมกับเครื่องเสียงที่คุณมีอยู่แล้วได้ทันที …

• รูปทรงเพรียวบางติดตั้งสะดวก • เล่นไฟล์ MPEG 1/2/4,MP3 และ WMA ได้ • เปลี่ยน
โหมดแสดงผลได้: จอกว้าง/จอปกติ • รีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรดพร้อมแสดงผลบนหน้าจอ 
• ช่องต่อ Audio/Video Input 2 ช่องสำหรับอุปกรณ์ภายนอก • ช่องต่อ Audio/Video 
Output 1 ช่องสำหรับต่อจอมอนิเตอร์เพิ่มเติม • ไฟส่องสว่างในตัว • ช่องเสียบหูฟัง 2 ช่อง
สำหรับ OHM1075VD, ช่องเสียบหูฟัง 1 ช่องสำหรับ OHM875VD

■ คุณลักษณะการทำงานของ OHM1075VD / OHM875VD
OHM875VD

จอดิจิทัลมอนิเตอร ์8 นิ้ว 
ติดต้ังบนเพดาน OHM1075VD

จอดิจิทัลมอนิเตอร ์10.2 นิ้ว 
ติดต้ังบนเพดาน

BLT370

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเสียง / 
โทรศัพท์มือถือผ่าน BLUETOOTH

อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเสียง / 
โทรศัพท์มือถือผ่าน Bluetooth 
สำหรับช่อง Aux Input

CCA-723

สายเชื่อมต่อ iPod VIDEO

•  สำหรับ NX509A/VZ709A/
VX709A/VZ509A/
FZ709A/FZ409A/
MAX686BT/VRX786BT

RCB-199

ไมโครโฟนเสริมภายนอก
•  สำหรับ VZ709A/VX709A/

MAX686BT/VRX786BT

CCUiPod1

สายเชื่อมต่อ iPod

•  สำหรับ VX409A/VZ409A/
VRX486VD/MAX386VD

จอมอนิเตอร์์ติดตั้งบนเพดาน

SA509
(สายวิดีโอ RCA) NP509A  

ระบบนำทางแบบแยกชิ้น
พร้อมหน่วยความจำ

SA509 
(ลำโพง) 

SA509
(ตารับสัญญาณรีโมต)

จอมอนิเตอร์

ถ้าคุณมีเครื่องเสียง Clarion อยู่แล้ว เครื่องเสียงรุ่น AV ของ Clarion เช่น VX709A, 
VZ709A และ VZ509A สามารถติดตั้งระบบนำทางเพิ่มได้ทันที นอกจากนี้ ยังสามารถ
เชื่อมต่อจอมอนิเตอร์ภายนอกเข้ากับระบบนำทางโดยใช้ชุดอุปกรณ์เสริมแยกชิ้น SA509 
ได้อีกด้วย

*รุ่น VX709A และ VZ709A ต้องใช้ CCB509

■ สำหรับเครื่องเสียง AV ทุกรุ่น

SA509
(รีโมตคอนโทรล)

• ขอมูลจำเพาะและการออกแบบอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา • รูปภาพตางๆ ไมถือเปนขอผูกมัด ผูผลิตและผูนำเขาจะไมรับผิดชอบในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดในการพิมพ • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic และสัญลักษณ double-D เปนเครื่องหมายการคาของ Dolby Laboratories • iPod และ iTunes เปน
เครื่องหมายการคาของ Apple Computer, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ • เครื่องหมายการคาและโลโก Bluetooth® เปนของ Bluetooth® SIG, Inc. และการใชเครื่องหมายการคาเหลานี้โดย Clarion อยูภายใตการอนุญาตใหใชงาน เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ ทั้งหมดเปนทรัพยสินของเจาของเครื่องหมาย
การคานั้นๆ • DivX®, DivX® Certifi ed และโลโกที่เกี่ยวของเปนเครื่องหมายการคาของ DivX Inc. และใชภายใตการอนุญาตใหใชงาน • ผลิตภายใตการอนุญาตของ BBE Sound, Inc. • ไดรับอนุญาตจาก BBE Sound, Inc. ภายใตสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาฉบับใดฉบับหนึ่งตอไปนี:้ 5510752, 5736897  BBE และสัญลักษณ BBE 
เปนเคร่ืองหมายการคาจดทะเบียนของ BBE Sound, Inc. • เครื่องหมายการคาอื่นๆ ทั้งหมดเปนทรัพยสินของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ • เครื่องเสียงทุกรุนในแคตาล็อกฉบับนี้มีจุดประสงคหลักเพื่อติดตั้งใชงานในรถยนตโดยสารเทานั้น ไมแนะนำใหติดตั้งเพื่อใชงานในรถบรรทุก รถแทรกเตอร รถออฟโรด เครื่องจักรกลกอสราง เรือ (ยกเวนรุน Marine) 
และรถสำหรับจุดประสงคพิเศษอื่นๆ หรือในจักรยานยนต • ไมมีการรับประกันใดๆ วาเครื่องเสียงทุกรุนในแคตาล็อกฉบับนี้จะสามารถเลนแผน CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW และ DVD±R/RW ได • คนขับควรทราบและปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ขับขี่ เมื่อใชอุปกรณชวยนำทางและ
มัลติมีเดีย • หนาจอ LCD เปนชิ้นสวนที่ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีชั้นสูงลาสุด และสามารถแสดงภาพเปนจำนวนพิกเซลไดถึง 99.99% อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาอาจมีพิกเซลที่บกพรองในอัตรา 0.01% หรือนอยกวานั้น • ผลิตภัณฑนี้ไดรับการคุมครองโดยสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของ Microsoft หามใชหรือแจกจายเทคโนโลยีดังกลาวนอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑนี้โดยไมไดรับการอนุญาตใหใชงานจาก Microsoft  Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ • สำหรับ iPod รุนที่สามารถเชื่อมตอได ใหดูในเว็บไซต Clarion • สำหรับรุนที่สามารถใชงาน WMDRM 10: 
ผลิตภัณฑนี้ไดรับการคุมครองโดยสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของ Microsoft Corporation หามใชหรือแจกจายเทคโนโลยีดังกลาวนอกเหนือจากผลิตภัณฑนี้โดยไมไดรับการอนุญาตใหใชงานจาก Microsoft Corporation • ไมควรใชระบบนำทางนี้แทนที่การตัดสินใจของคุณ คำแนะนำเสนทางของระบบนำทางนี้ไมสามารถใชแทนที่กฎจราจรในทองถิ่น 
การตัดสินใจของคุณ และ/หรือ ความรูในการขับขี่อยางปลอดภัย ใหหลีกเลี่ยงคำแนะนำเสนทางของระบบนำทางในกรณีที่คำแนะนำดังกลาวทำใหคุณบังคับควบคุมรถโดยมีอันตรายหรือผิดกฎหมาย ทำใหคุณตกอยูในสถานการณอันตราย หรือนำทางคุณไปยังพื้นที่ที่คุณคิดวาไมปลอดภัย • คำแนะนำของระบบนำทางเปนเพียงขอเสนอแนะเทานั้น ในบางสถานการณ 
ระบบนำทางอาจแสดงตำแหนงของรถไมถูกตอง ไมแนะนำเสนทางที่สั้นที่สุด และ/หรือ ไมนำทางคุณไปยังจุดหมายที่คุณตองการ ในกรณีนี้ ใหใชการตัดสินใจของคุณเองโดยพิจารณาตามสถานการณในการขับขี่ขณะนั้น • หามใชระบบนำทางเพื่อแนะนำเสนทางในกรณีตองการความชวยเหลือฉุกเฉิน เนื่องจากฐานขอมูลไมไดมีขอมูลตำแหนงที่ตั้งที่ครบถวนสมบูรณของ
ผูใหบริการชวยเหลือฉุกเฉิน เชน สถานีตำรวจ สถานีดับเพลิง โรงพยาบาล และคลีนิก โปรดใชความสามารถและการตัดสินใจของคุณเองเพื่อสอบถามเสนทางในสถานการณเหลานี้ • ในฐานะคนขับ คุณเปนผูรับผิดชอบแตเพียงผูเดียวสำหรับความปลอดภัยของคุณเมื่อใชรถบนถนน • เพื่อหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุบนทองถนนและการฝาฝนกฎจราจร โปรดปฏิบัติตามกฎ
จราจรและพิจารณาสถานการณในการขับขี่ที่แทจริงมากกวาการใชขอมูลที่มีอยูในระบบนำทาง • ซอฟตแวรอาจมีขอมูลที่ไมเที่ยงตรงหรือไมสมบูรณเนื่องจากกาลเวลาและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปและเนื่องจากลักษณะทางธรรมชาติของแหลงขอมูลที่ใช โปรดปฏิบัติตามกฎจราจรและพิจารณาสภาพการจราจรที่แทจริงตลอดเวลาเมื่อขับขี ่ • ระบบนำทางไมไดใหหรืออธิบาย
ขอมูลเก่ียวกับกฎจราจรและขอบังคับในการใชถนน ขอมูลจำเพาะของรถยนต ซึ่งไดแก น้ำหนัก ความสูง ความกวาง น้ำหนักบรรทุก และ/หรือ ขอจำกัดเกี่ยวกับความเร็ว สภาพถนน ซึ่งไดแก ความลาดเอียง ระดับ และ/หรือ สภาพพื้นผิวของถนน ขอมูลเกี่ยวกับอุปสรรค ซึ่งไดแก ความสูงและความกวางของสะพานและอุโมงค และ/หรือ สภาพถนน และ/หรือ สภาพ
การขับขี่ทั่วไป โปรดใชการตัดสินใจของคุณเองเสมอโดยพิจารณาตามสถานการณในการขับขี่ขณะนั้น • ลดเวลาที่ใชในการดูหนาจอในขณะขับขี่ใหนอยที่สุด • คนขับไมควรใชอุปกรณนี้ในขณะขับขี่ ใหจอดรถในที่ปลอดภัยเมื่อตองการใชอุปกรณนี้ เพื่อความปลอดภัย ฟงกชันการนำทางบางอยางจะใชงานไมไดจนกวาจะหยุดรถและเขาเบรกมือ

หมายเหตุ



รีโมตคอนโทรล

Clarion สงคุณถึงที่หมาย
ดวยประสิทธิภาพและความแมนยำ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีทำให้เราสามารถพัฒนา
ระบบนำทางให้มีความแม่นยำและทำงานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
Clarion มีเครื่องเสียงหลากหลายรุ่นที่ตอบสนองทุก
ความต้องการของคุณ ตั้งแต่รุ่นที่มีฟังก์ชันช่วยนำทาง
ในตัวไปจนถึงรุ่นที่ติดตั้งระบบนำทางแยกต่างหาก

ระบบนำทางติดตั้งในตัวพร้อมจอทัชสกรีน 
ใช้งานง่าย บอกทางคุณจนถึงที่หมายสบายๆ

วางจำหน่ายปลายปีนี ้!

NX509A
เครื่องเลน DVD มัลติมีเดียแบบ 2-DIN 
พรอมหนาจอควบคุมแบบทัชสกรีน
ขนาด 7 นิ้วและระบบนำทางในตัว

■ คุณลักษณะการทำงานของ NX509A
• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/Video CD/CD-R/
RW ได้ทันที • ระบบนำทางติดตั้งในตัวพร้อมหน่วยความจำแฟลช 2 GB 
• ช่องใส่การ์ด SD สำหรับอัพเดตแผนที่นำทาง • เล่นไฟล์ MP3/
WMA/AAC พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG • ผ่านการรับรองจาก 
DivX® อย่างเป็นทางการ • เล่นไฟล์วิดีโอมาตรฐาน DivX ได้ทุกเวอร์ชัน 
(รวมทั้ง DivX 6) • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้ 18 สถานีและ AM 
ได้ 12 สถานี • ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้สาย CCA723 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อดู iPod Video) • ช่องต่อ USB ด้านหลัง 
• AV Input 2 ช่อง • ช่องต่อ RCA Input สำหรับกล้องมองภาพ
ท้ายรถ ใช้ได้ทั้งระบบ NTSC และ PAL • ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์
• D/A converter แบบ 24 บิต • BBE MP ปรับปรุงคุณภาพ
เสียงที่บีบอัด (เฉพาะฟังก์ชัน USB) • Beat EQ ปรับแต่งเสียง 
• MAGNA BASS EX เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบส • ฟิลเตอร์กรอง
ความถี่สูงและต่ำในตัว • เลือกควบคุมแหล่งบันเทิงสำหรับห้องโดยสาร
ตอนหน้าและตอนหลังแยกอิสระจากกัน • หน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีน 
(แสดงข้อมูลบนหน้าจอ) • จอมอนิเตอร์สีแบบ QVGA LCD ขนาด 
7 นิ้วเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า • ปรับความสว่างหน้าจอได้ • ช่องต่อ 
Audio Pre-out 6 แชนแนล (หน้า/หลัง/ซับวูฟเฟอร์) และช่องต่อ 
Audio Pre-out 2 แชนแนลสำหรับห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลัง 
• 4 แชนแนล × 50 วัตต์ • เชื่อมต่อ Bluetooth® ได้ (ใช้อุปกรณ์เสริม 
BLT370) • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM • ตารับ
สัญญาณอินฟาเรดในตัว (มีรีโมต RCB198 ให้มาด้วย)

■ ระบบนำทาง
• โหมดแสดงภาพ 3 มิติสำหรับ: แผนที่เมือง 3 มิติ, 
ภาพสถานที่ 3 มิติ, สถานีบริการน้ำมัน 3 มิติ, 
แผนที่มุมสูง 3 มิติ • โหมดผู้ใช้ 2 โหมด: โหมดพื้นฐาน, 
โหมดขั้นสูง • ข้อมูลป้ายบอกทาง • ข้อมูลช่องทางเดินรถ 
• ฐานข้อมูล POI สมบูรณ์แบบ • มาตรวัดการเดินทาง 
• ข้อมูลการจำกัดความเร็ว • ดักสัญญาณจากกล้อง
ตรวจจับความเร็ว • ภาษาข้อความบนหน้าจอ: 4 ภาษา 
• ภาษาเสียงพูดแนะนำที่บันทึกไว้ล่วงหน้า: 4 ภาษา / 8 คน 
• เสียง TTS ให้คำแนะนำ : 2 ภาษา / 2 คน • แผนที่
ครอบคลุมประเทศ: มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย บรูไน

*การดักสัญญาณจากกล้องตรวจจับความเร็วอาจผิดกฎหมายในบางประเทศ 
*ข้อมูลแบบ 3 มิติ ข้อมูลช่องทางเดินรถ หรือข้อมูลป้ายบอกทางจะไม่มีในระบบอื ่น

เมนูใหม GUI 
(Graphical User Interface)
คอนเซ็ปต์ Clarion H.M.I. ถูกนำมาพัฒนาเป็นเมนูกราฟิกบนหน้าจอ
ทัชสกรีนของ NX509A พร้อมแสดงข้อมูลบนหน้าจอความละเอียดสูง 
สามารถใช้ควบคุมฟังก์ชันต่างๆ มากมายได้อย่างง่ายดาย ตั้งแต่ระบบ
นำทางรถยนต์ไปจนถึงเครื ่องเสียงระบบ AV โดยมีปุ ่มกดบนแผงควบคุม
ด้านหน้าเพียง 3 ปุ่ม ทำให้ดูสะอาดตา ใช้งานง่ายโดยไม่ต้องเสียเวลา
เรียนรู ้ ดังนั ้นคุณจึงสามารถใช้งานได้อย่างเพลิดเพลินนับจากวันแรก

ระดับเสียง --

โหมดการเล่น

ระดับเสียง -+

BBE® MP ชวยเพิ่มคุณภาพเสียง
เมื่อเลนไฟล MP3/WMA/AAC
กระบวนการ BBE MP (Minimised Polynomial 
Non-Linear Saturation) จะเพิ ่มคุณภาพเสียงของ
ไฟล์ดิจิทัลที ่ผ่านการบีบอัด เช่น MP3/WMA/AAC 
โดยการปรับปรุงฮาร์โมนิกที ่สูญหายไประหว่างการบีบอัด 
เพื ่อสร้างรายละเอียด ความอบอุ่น และความต่อเนื ่องของ
เสียง เติมเต็มอรรถรสในการฟังเพลง นอกจากนี้ การปรับ
ปรุงฮาร์โมนิกด้วย BBE MP ยังทำให้เสียงจากแผ่น CD 
ทั่วไปดีขึ ้นด้วย

iPod ABC Search และ
โหมดควบคุมที่ใชงานงาย
นอกจากการเรียกดูชื ่อเพลง/อัลบั ้ม/แนวเพลง ยังมีโหมด 
iPod ABC Search ช่วยค้นหาเพลงที่ต้องการได้สะดวก 
นอกจากนี้ แป้นควบคุมบนเมนยูนิตยังจำลองฟังก์ชันการ
ทำงานเหมือนกับวงล้อควบคุมบนเครื ่อง iPod ทำให้
สามารถควบคุมการทำงานของ iPod ได้ทั ้งจากเครื ่อง 
iPod หรือจากเมนยูนิต

ควบคุม iPod ไดโดยตรงผาน USB
เพียงเชื ่อมต่อสาย USB ที่มาพร้อมกับ iPod ลงในช่อง
ต่อ USB Input ด้านหลังของ NX509A เพื ่อควบคุม
การทำงานของ iPod หรือใช้สาย CCA723 ซึ่งเป็น
อุปกรณ์เสริมเพื ่อดูภาพจาก iPod Video บนจอภาพ
ขนาดใหญ่ ช่องต่อเดียวกันนี ้ยังสามารถใช้เล่นเพลงดิจิทัล
ที ่เก็บไว้ในอุปกรณ์หน่วยความจำแบบ USB ได้อีกด้วย

• ผลิตภายใต้การอนุญาตของ BBE Sound, Inc. 
•  ได้รับอนุญาตจาก BBE Sound, Inc. ภายใต้สิทธิบัตร
สหรัฐอเมริกาฉบับใดฉบับหนึ ่งต่อไปนี ้: 5510752, 5736897 
BBE และสัญลักษณ์ BBE เป็นเครื ่องหมายการค้าจดทะเบียน
ของ BBE Sound, Inc.

• กระบวนการ BBE MP

เปิด BBE MP

ปิด BBE MP

* เมื ่อต้องการเชื ่อมต่อ iPod โปรดใช้สาย USB ที่ให้มาพร้อม
กับ iPod  * หากต้องการดูวิดีโอ ต้องใช้สาย CCA723 ซึ่งเป็น
อุปกรณ์เสริม  * สำหรับ iPod รุ ่นที ่เชื ่อมต่อได้ โปรดดูในเว็บไซต์
ของเรา

สามารถควบคุมการทำงานของ iPod 
ได้ทั ้งจากเครื ่อง iPod หรือจาก
เครื ่องเล่นมัลติมีเดีย

iPod ABC Search
กดปุ่ม [DISP] ค้างไว้ (1 วินาที)

* ภาพนี้แสดงผลจากการใช้ BBE MP

เชื่อมตอ Bluetooth® ไดทันที
ดวย BLT370
การสนทนาผ่านระบบแฮนด์ฟรี (HSP / HFP) บน
โทรศัพท์มือถือที ่มี Bluetooth ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ในการขับขี ่ ซึ่งทำได้โดยการเชื ่อมต่อแบบไร้สายจากโทรศัพท์
ไปยังเครื ่องเสียงรถยนต์ A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินไป
กับเสียงเพลงที ่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือเครื ่องเล่นมีเดีย
แบบพกพารุ่นใหม่ๆ มากมายโดยการควบคุมผ่าน AVRCP 
(Audio Video Remote Control Profile)

ระบบนี้สามารถปรับเปลี่ยนการทำงานได้ตามความต้องการของผู้ใช้ โดยไม่เพียงแต่ปรับขนาดหรือความสว่าง
หน้าจอสำหรับกลางวัน/กลางคืนได้เท่านั ้น แต่ยังสามารถเปลี ่ยนมุมภาพทั้งแบบ 2 มิติ/3 มิติ ภาพมุมสูง 
ข้อมูลเส้นทาง ภาพสัญลักษณ์ของสถานที ่ที ่น่าสนใจ รายละเอียดเส้นทาง และอื ่นๆ ได้อย่างง่ายดาย

ปรับมุมภาพไดเพื่อความสะดวกในการใชงาน

ความสูงและมุมมองของภาพสามารถปรับเปลี ่ยนได้ทั ้งหมดตามความต้องการของผู้ใช้
ภาพจำลองภูมิประเทศแบบ 3 มิติภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ

ภาพสถานที ่แบบ 3 มิติ

ข้อมูลจำลองภาพมุมสูงแบบดิจิทัลสมบูรณ์แบบถูกใช้เพื ่อวาดภาพแสดง
ความสูงและความลึกของลักษณะภูมิประเทศอย่างสมจริงที ่ทุกระดับซูม 
เมื ่อขับรถ ระบบจะจำลองภาพภูเขาและเนินเขาแบบ 3 มิติเพื ่อให้เหมือน
กับสถานการณ์จริงในขณะขับขี ่ ข้อมูลสถานที่ต่างๆ แบบ 3 มิติจะปรากฏ
อยู่ในภาพกราฟิกอย่างกลมกลืนในโหมด 3 มิติ โดยไม่บดบังภาพสถานที่
ที ่น่าสนใจและข้อมูลที ่มีประโยชน์อื ่นๆ บนแผนที่

ข้อมูลภาพมุมสูงของเครือข่ายถนนนถูกใช้เพื ่อวาดภาพกราฟิกของถนนและสะพาน
อย่างสมจริง คุณจึงไม่ต้องกังวลว่าจะ “หลงทาง” ในทางแยกที่ซับซ้อน เมื ่อเดินทาง
บนมอเตอร์เวย์ ระบบจะแสดงช่องทางเดินรถที ่คุณสามารถออกจากมอเตอร์เวย์ได้
รวมทั ้งทางออกถัดไป คุณจึงไม่ขับเลยทางออกอีก ตึกอาคารต่างๆ ที่อยู ่ใกล้เคียง
จะแสดงเป็นภาพโปร่งแสงเพื่อไม่ให้บดบังภาพทางแยกถัดไป โดยตึกอาคารที ่อยู ่ไกล
ออกไปจะแสดงเป็นภาพลวดลายเพื่อให้จดจำได้ง่าย

ภาพกราฟกแสดงเสนทางละเอียด
สวยงาม และเขาใจงาย

ภาพมุมสูงและภาพ 3 มิติเพื่อมุมมองที่สมจริง

ข้อมูลช่องทางเดินรถ ข้อมูลป้ายบอกทาง

เปลี่ยนขอความเปนเสียงพูด
ความก้าวหน้าอีกระดับเพื ่อการขับขี ่ที ่ปลอดภัย เมื ่อหน้าจอแสดงภาพ

ถนนต่างๆ ระบบจะมีเสียงพูดบอกชื่อถนนที่กำลังจะไปถึง นอกจากนี้ 
ระบบยังสามารถบอกทิศทางที ่จะต้องไปเหมือนกับมีคนนั ่งข้างๆ ช่วยบอกทาง! 

ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณขับรถในกรุงเทพ คุณจะได้ยินเสียงบอกทาง “... อีก 55 เมตร เลี ้ยวซ้าย
เข้าถนนบำรุงเมือง……”

อีก 55 เมตร เลี ้ยวซ้าย
เข้าถนนบำรุงเมือง…

ควบคุมการทำงานโดยตรงบนจอภาพแบบทัชสกรีน
จอภาพแบบทัชสกรีนที ่ชาญฉลาดทำให้คุณสามารถเข้าดูข้อมูลโดยใช้เพียงปลายนิ ้วสัมผัส 
เมนูหน้าจอออกแบบใหม่เพื ่อให้แสดงข้อมูลที ่ต้องการได้ทันที และสามารถเรียกดูข้อมูลโดย
ละเอียดได้ง่ายเพียงสัมผัสเบาๆ

ฐานข้อมูลในระบบนำทางรถยนต์ของ Clarion มีข้อมูล POI มากกว่า 15 หมวดหลักและ
มากกว่า 80 หมวดย่อย ทำให้คุณสามารถเรียกดูข้อมูลเกี ่ยวกับสถานที ่ที ่น่าสนใจในบริเวณ
โดยรอบ นอกจากสถานีบริการน้ำมันและศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที ่ยวแล้ว คุณยังสามารถ
ค้นหาเครื ่อง ATM ที่ใกล้ที ่สุด สระว่ายน้ำ ย่านธุรกิจเฉพาะ และอื ่นๆ อีกมาก... นอกจากนี้ 
คุณสามารถค้นหาสถานที ่ได้จากชื ่อ และยังสามารถใช้โซน “My POI” เพื ่อสร้างไฟล์รวม
สถานที ่โปรดของคุณเอง

ฐานขอมูล POI ที่สมบูรณแบบ

●  จอภาพเลือกแสดงผลได้ 4 ภาษา และยังเลือกเสียงพูดแนะนำ
ได้ 4 ภาษาที ่ใช้กันในเอเชีย เพื ่อความคุ้นเคยและสะดวกสบาย
ในการนำทาง

●  แผนที่มีข้อมูลเครือข่ายถนนสายหลักในประเทศไทย มาเลเซีย 
สิงคโปร์ และบรูไนครบถ้วน 100% คุณจึงมั ่นใจได้กับการ
นำทางที ่มีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำ ช่วยลดเวลาเดิน
ทางบนท้องถนน

●  ฐานข้อมูลมีมากกว่า 15 หมวดหลักและมากกว่า 80 หมวด
ย่อย พร้อมข้อมูล POI ที่สมบูรณ์แบบ ทำให้คุณสามารถดู
ข้อมูลเกี ่ยวกับสถานที ่ที ่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย

*จำนวนหมวดหมู่อาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

●  แผนที่ห้าประเทศพร้อมข้อมูลละเอียดครบถ้วนทำให้ระบบนำทาง
สามารถให้ความช่วยเหลือในการขับขี ่ภายในภูมิภาคนี้ได้อย่าง
มั ่นใจ

แผนที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศ:

มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย

อินโดนีเซีย บรูไน

คุณลักษณะการทำงานอันทรงประสิทธิภาพท้ังส่ีฟงกชัน 
ออกแบบมาสำหรับผูใชรถในเอเชียโดยเฉพาะ เพื่อตอบ
สนองความตองการใชงานระบบนำทางที่สะดวกสบาย
และเชื่อถือได

เครื่องเดียวครบทุกฟงกชัน

ภาพมุมสูงของถนน ทางแยก และสะพาน

เมื่อจินตนาการกลายเป็นจริง
แนวทางและความคิดที่สามารถนำไปใช้งานได้จริงจะต้องผ่านการขัดเกลาทั้งโครงร่าง
และรูปแบบ Clarion มีความเชี่ยวชาญในการนำแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมล่าสุดและเป็น
มิตรต่อมนุษย์มาสร้างสรรค์เป็นสื่อบันเทิงภายในรถ ตลอดจนคิดค้นและนำเสนอทาง
เลือกใหม่ๆ ที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ในการขับขี่ของคุณอย่างไร้รอยต่อ คอนเซ็ปต์ 
Clarion H.M.I. คือการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับดนตรีและสื่อในสภาพการใช้งาน
ที่ไม่อยู่นิ่งกับที่ ซึ่งจะพาคุณไปเพลิดเพลินกับโลกแห่งความบันเทิงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

ITALDESIGN-GIUGIARO
 “QUARANTA” คอนเซ็ปต์คาร์

Clarion H.M.I. ออกแบบโดย
GIUGIARO ดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียน 

และสถาบันออกแบบรถยนต์ที่มี
ชื่อเสียงมากท่ีสุดแห่งหนึ่งของโลก

Jay Kay (Jamiroquai)
“Jay Kay” นักร้องนำ

วงดนตรีแจ๊ซฟังค์ระดับโลก 
Jamiroquai
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รีโมตคอนโทรล

ลำโพง
รีโมต

คอนโทรล

NP509A
ระบบนำทางแบบแยกช้ิน
พร้อมหน่วยความจำ

• เชื ่อมต่อกับ VZ509A ได้โดยตรง
•  VX709A/VZ709A ต้องใช้ตัวแปลง CCB509
•  ใช้งานร่วมกับเครื ่องเสียง: หน้าจอทัชสกรีน, 
หยุดการทำงานของระบบ AV, เสียงพูดบอกทาง 
และปรับแต่งเสียง

•  ใช้งานแยกต่างหากแบบสแตนอโลนได ้
(ต้องใช้อุปกรณ์เสริม SA509)

•  หน่วยความจำแฟลชในตัว 2GB 
สำหรับระบบนำทาง

•  ช่องใส่การ์ด SD 
สำหรับอัพเดตแผนที่

•  โมดูล SiRF III GPS 
พร้อมตัวรับสัญญาณ 
20 แชนแนล

•  ไม่ต้องเชื ่อมต่อ Speed Pulse
•  ระบบนำทาง: โปรดดูคุณลักษณะ
การทำงานของระบบนำทางสำหรับ 
NX509A

●  แผนที่ห้าประเทศพร้อมข้อมูลละเอียดครบถ้วนทำให้ระบบนำทางสามารถให้ความช่วยเหลือ
ในการขับขี ่ภายในภูมิภาคนี้ได้อย่างมั ่นใจ

เพียงเชื่อมตอชุดติดตั้งของ Clarion คุณก็จะเพลิด
เพลินไปกับระบบนำทางซึ่งออกแบบมาสำหรับผูใชรถใน
เอเชียโดยเฉพาะ
แผนที่ครอบคลุมพื้นที่ประเทศ

มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย บรูไน

ติดตั้งงาย

●  จอภาพเลือกแสดงผลได้ 4 ภาษา และยังเลือกเสียงพูดแนะนำได้ 4 ภาษาที ่ใช้กันในเอเชีย 
เพื ่อความคุ้นเคยและสะดวกสบายในการนำทาง

●  ฐานข้อมูลมีมากกว่า 15 หมวดหลักและมากกว่า 80 หมวดย่อย พร้อมข้อมูล POI 
ที่สมบูรณ์แบบ ทำให้คุณสามารถดูข้อมูลเกี ่ยวกับสถานที ่ที ่น่าสนใจได้อย่างง่ายดาย
*จำนวนหมวดหมู่อาจแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค

●  แผนที่มีข้อมูลเครือข่ายถนนสายหลักในประเทศไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และบรูไนครบถ้วน 
100% คุณจึงมั ่นใจได้กับการนำทางที ่มีประสิทธิภาพและถูกต้องแม่นยำ ช่วยลดเวลา
เดินทางบนท้องถนน

อุปกรณ์เสริมช่วยเพิ่มวิสัยทัศน์
ระบบเครื่องเสียงรถยนต์ของคุณต้องมีบุคลิกพิเศษเฉกเช่นเดียวกับตัวคุณ คุณจึงเลือกติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่สามารถช่วยนำทางรถให้ไปถึงจุดหมาย 
เพิ่มความสะดวกสบาย พร้อมปรับตั้งให้เหมาะสมกับสไตล์การขับขี่ของคุณโดยเฉพาะ Clarion มีอุปกรณ์ครบชุดพร้อมไว้ให้คุณแล้ว

ภาพแบบ 3 มิติเพ่ิมความสมจริงและความแมนยำในการขับขี่
ภาพกราฟิก 3 มิติแสดงสถานการณ์ขณะที ่คุณ
ขับรถได้เหมือนจริงเป็นหนึ่งในฟังก์ชันมากมายที่
พัฒนาขึ ้นอย่างล้ำหน้าเพื ่อช่วยนำทางได้อย่าง
ถูกต้อง

สำหรับข้อมูลเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับคุณลักษณะการทำงานของ
ระบบนำทาง โปรดดูรายละเอียดได้จาก NX509A  ในหน้า 3

แผนที่แบบ 3 มิติ แผนที่แบบ 2 มิติ เมนูนำทาง

ภาพสถานที่แบบ 3 มิติ ข้อมูลป้ายบอกทาง โหมดกลางคืน

การ์ด SD สำหรับอัพเดต
นอกจากข้อมูลที ่มีอยู ่ในตัวเครื ่องแล้ว คุณสามารถอัพเดต
ข้อมูลหรืออัพโหลดแผนที่ใหม่ได้ง่ายผ่านช่องใส่การ์ด SD 
ที่จัดเตรียมมาโดยเฉพาะ

ติดตั้งง่ายด้วยการเชื่อมต่อโดยตรง
เพียงเชื ่อมต่อระบบนำทาง NP509A เข้ากับ VZ509A 
คุณก็จะได้ใช้งานฟังก์ชันช่วยนำทางบนหน้าจอแบบทัช
สกรีนพร้อมเสียงพูดบอกทาง เสียงเพลงจะเงียบลงเอง 
เมื ่อมีการบอกทาง

อุปกรณ์นำทางนี ้สามารถเชื ่อมต่อกับเครื ่องเล่น
มัลติมีเดียได้หลายรุ ่นเพื ่อผนวกรวมฟังก์ชันช่วย
นำทางเข้ากับระบบเครื ่องเสียงภายในรถยนต์ได้
อย่างกลมกลืน

สะดวกสบายดวยการติดตั้งระบบนำทางรวมกับเครื่องเสียงของคุณ

NP509A  
ระบบนำทางแบบแยกชิ ้น
พร้อมหน่วยความจำ

สายเชื ่อมต่อระบบ
ที ่มาพร้อมกับ 

NP509A

VZ509A

ระบบควบคุมการ
เชื ่อมต่อโดยตรง

สาย RGB 
ที่มาพร้อมกับ CCB509

สาย CeNET 
ที่มาพร้อมกับ CCB509

CCB509
CeNET คอนเวอร์เตอร์

NP509A  
ระบบนำทางแบบแยกชิ ้น
พร้อมหน่วยความจำ

สายเชื ่อมต่อระบบ
ที ่มาพร้อมกับ 

NP509A
VZ709A

VX709A

ติดตั้งง่ายด้วย 
CeNET คอนเวอร์เตอร์
คุณสามารถเพิ่มฟังก์ชันช่วยนำทางรถยนต์
ลงในเมนยูนิต VZ709A หรือ VX709A 
ได้ เพียงติดตั้งระบบนำทางแบบแยกชิ ้นรุ ่น 
NP509A  ผ่าน CeNET คอนเวอร์เตอร์
รุ ่น CCB509  เพื ่อใช้งานแผนที่และเสียง
พูดบอกทาง

เครื่องเสียงรุ่นเล็ก
ก็ติดตั้งระบบนำทางเพิ่มได้
เมนยูนิตรุ ่นเล็กอย่าง VZ409A และ VX409A 
ก็สามารถใช้ฟังก์ชันช่วยนำทางรถยนต์ได้โดย
ติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริมแยกชิ ้นรุ ่น SA509

จอมอนิเตอร์

SA509
(สายวิดีโอ RCA)

VZ409A NP509A  
ระบบนำทางแบบแยกชิ ้น
พร้อมหน่วยความจำ

SA509 (ลำโพง)

SA509 
(ตารับสัญญาณรีโมต)

VX409A

SA509
ชุดอุปกรณ์เสริมแยกชิ ้น
สำหรับ NP509A
• รีโมตคอนโทรลอินฟราเรดและตารับสัญญาณ
• ลำโพงภายนอกสำหรับเสียงพูดบอกทาง
• สายวิดีโอ RCA

กล่อง CeNET คอนเวอร์เตอร์ 
สำหรับเชื ่อมต่อ NP509A 
เข้ากับ VX709A, VZ709A

CCB509
CeNET คอนเวอร์เตอร์
สำหรับ NP509A

เชื่อมตอ Bluetooth® ไดทันที
ดวย BLT370
การสนทนาผ่านระบบแฮนด์ฟรี (HSP / HFP) บน
โทรศัพท์มือถือที ่มี Bluetooth ช่วยเพิ่มความปลอดภัย
ในการขับขี ่ ซึ่งทำได้โดยการเชื ่อมต่อแบบไร้สายจากโทรศัพท์
ไปยังเครื ่องเสียงรถยนต์ A2DP (Advanced Audio 
Distribution Profile) ทำให้คุณสามารถเพลิดเพลินไป
กับเสียงเพลงที ่เก็บไว้ในโทรศัพท์มือถือหรือเครื ่องเล่นมีเดีย
แบบพกพารุ่นใหม่ๆ มากมายโดยการควบคุมผ่าน AVRCP 
(Audio Video Remote Control Profile)

เชื่อมตอกับ USB โดยตรงและ
ควบคุม iPod รุนใหมลาสุดไดเลย
เพียงเชื ่อมต่อสาย USB ที่มาพร้อมกับ iPod ลงในช่อง
ต่อ USB Input ด้านหลังของ NX509A เพื ่อควบคุม
การทำงานของ iPod หรือใช้สาย CCA723 ซึ่งเป็น
อุปกรณ์เสริมเพื ่อดูภาพจาก iPod Video บนหน้าจอ 
ช่องต่อเดียวกันนี ้ยังสามารถใช้เล่นเพลงดิจิทัลที ่เก็บไว้ใน
อุปกรณ์หน่วยความจำแบบ USB ได้อีกด้วย

* เมื ่อต้องการเชื ่อมต่อ iPod โปรดใช้สาย USB ที่ให้มาพร้อม
กับ iPod  * หากต้องการดูวิดีโอ ต้องใช้สาย CCA723 ซึ่งเป็น
อุปกรณ์เสริม  * สำหรับ iPod รุ ่นที ่เชื ่อมต่อได้ โปรดดูในเว็บไซต์
ของเรา

ควบคุม iPod คนหาเพลงไดสะดวก
ดวย iPod ABC Search
เพียงเชื่อมต่อสาย USB ที่มาพร้อมกับ iPod ลงในช่องต่อ 
USB Input ของ NX509A เพื ่อควบคุมการทำงาน
ทั้งหมดของ iPod รวมทั้งเรียกดูชื่อเพลง/อัลบั้ม/แนวเพลง
ได้สะดวกด้วยโหมด iPod ABC Search  นอกจากนี้ 
แป้นควบคุมบนเครื ่องเล่นมัลติมีเดียยังจำลองฟังก์ชันการ
ทำงานเหมือนกับวงล้อควบคุมบนเครื่อง iPod ทำให้สามารถ
ควบคุมการทำงานของ iPod  ได้ทั้งจากเครื่อง iPod หรือ
จากเครื ่องเล่นมัลติมีเดีย

หมวดหมู่
● เพลย์ลิสต์   ● ศิลปิน   ● อัลบั ้ม  
● เพลง  ● แนวเพลง   ● คนแต่งเพลง

iPod ABC Search
กดปุ่ม [DISP] ค้างไว้ (1 วินาที)

ควบคุมการทำงานได้
ทั้งจากเครื่อง iPod 
หรือจากเมนยูนิต

Beat EQ ปรับแตงเสียงไดตามชอบ
นอกจากโหมดปรับแต่งเสียงที ่ตั ้งไว้ล่วงหน้า 3 แบบ นั่นคือ 
BASS BOOST, IMPACT และ EXCITE แล้ว ฟังก์ชัน 
Beat EQ ของ Clarion ยังให้อิสระคุณในการปรับระดับ
และช่วงเสียงทุ ้ม เสียงกลาง และเสียงแหลมของแต่ละโหมด 
คุณสามารถปรับแต่งเสียงได้ตามอารมณ์และแนวเพลงเพื่อ
สร้างประสบการณ์ในการฟังเพลงอย่างมีอรรถรส

ระดับเสียง - ระดับเสียง +โหมดการเล่นเปิด

VZ509A
เครื่องเลน DVD มัลติมีเดีย
พรอมหนาจอควบคุมแบบ
ทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

■ คุณลักษณะการทำงานของ VZ509A
• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/Video CD/
CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3/WMA/AAC พร้อมแสดง
ข้อมูล ID3-TAG • ผ่านการรับรองจาก DivX® อย่างเป็นทางการ 
• เล่นไฟล์วิดีโอมาตรฐาน DivX ได้ทุกเวอร์ชัน (รวมทั้ง DivX 6) 
• ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้ 18 สถานีและ AM ได้ 12 สถาน ี
• ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้สาย CCA723 ซึ่งเป็นอุปกรณ์
เสริมเพื่อดู iPod Video) • ช่องต่อ USB ด้านหลัง • AV Input 
2 ช่อง • ช่องต่อ RCA Input สำหรับกล้องมองภาพท้ายรถ ใช้ได้
ทั้งระบบ NTSC และ PAL • ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร์ • D/A 
converter แบบ 24 บิต • BBE MP ปรับปรุงคุณภาพเสียงที่บีบอัด 
(เฉพาะฟังก์ชัน USB) • Beat EQ ปรับแต่งเสียง • MAGNA 
BASS EX เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบส • ฟิลเตอร์กรองความถี่สูง
และต่ำในตัว • เลือกควบคุมแหล่งบันเทิงสำหรับห้องโดยสารตอนหน้า
และตอนหลังแยกอิสระจากกัน • หน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีน (แสดง
ข้อมูลบนหน้าจอ) • จอมอนิเตอร์สีแบบ TFT LCD ขนาด 7 นิ้ว
เปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า • ปรับความสว่างหน้าจอได้ • ช่องต่อ 
Audio Pre-out 6 แชนแนล (หน้า/หลัง/ซับวูฟเฟอร์) และช่องต่อ 
Audio Pre-out 2 แชนแนลสำหรับห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลัง 
• 4 แชนแนล × 50 วัตต์ • เชื่อมต่อ Bluetooth® ได้ (ใช้อุปกรณ์
เสริม BLT370) • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM 
• ตารับสัญญาณอินฟาเรดในตัว (มีรีโมต RCB198  ให้มาด้วย)

สนุกกับความบันเทิงไปตลอดทางพร้อมผู้ช่วยนำทางคนเก่ง

เมนูฟงกชันการทำงานครบถวน 
GUI (Graphical User Interface)
ฟังก์ชันการทำงานส่วนใหญ่สามารถควบคุมได้จาก
หน้าจอทัชสกรีนของ VZ509A ซึ่งมีปุ ่มกดเพียง 
4 ปุ่ม เมนูคำสั ่งเข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน และยังสวยงาม
ด้วยหน้าจอความละเอียดสูง

ควบคุมระบบนำทางบนหนาจอทัชสกรีน
ระบบนำทางแบบแยกชิ้นรุ่น NP509A สามารถเชื่อมต่อกับ VZ509A 
โดยตรงผ่านสายเชื่อมต่อระบบและควบคุมการทำงานบนหน้าจอทัชสกรีน
ได้อย่างแม่นยำ ดังนั้น เครื่องเล่นมัลติมีเดียรุ่นนี้จึงสามารถอัพเกรด
เป็นระบบช่วยนำทางรถยนต์ได้ง่าย เสียงพูดบอกทางและหน้าจอแผนที่
รายละเอียดสูงจะช่วยนำทางคุณไปถึงที ่หมายด้วยความปลอดภัย

แหล่งบันเทิงสำหรับห้องโดยสาร
ตอนหน้าและตอนหลังแยกอิสระจากกัน
ระบบนี ้จะแบ่งห้องโดยสารออกเป็นตอนหน้าและตอนหลังแยกจากกัน 
ทำให้ผู ้โดยสารด้านหลังสามารถเพลิดเพลินกับการชมภาพยนตร์
จากแผ่น DVD หรือ iPod Video ในขณะที่ผู้โดยสารที่นั่งเบาะหน้าฟัง
เพลงจากสถานีวิทยุที่โปรดปรานหรือจากอุปกรณ์หน่วยความจำ USB
*  ไม่สามารถฟังเพลงจาก USB และ iPod พร้อมกันได้

NP509A  
ระบบนำทางแบบแยกชิ ้น
พร้อมหน่วยความจำ

สายเชื ่อมต่อระบบ
ที ่มาพร้อมกับ 

NP509AVZ509A

ระบบควบคุมการ
เชื ่อมต่อโดยตรง

SA509 
(รีโมต

คอนโทรล)

04    www.clarion.com www.clarion.com    05



เชื่อมตอกับ USB โดยตรง
และควบคุม iPod รุนใหมลาสุดไดเลย
เพียงเชื ่อมต่อ iPod เข้ากับช่องต่อ USB Input ของ
ชุดเครื ่องเสียงโดยใช้สาย USB ที่มาพร้อมกับ iPod คุณ
ก็สามารถควบคุมการทำงานของ iPod และช่องต่อ USB 
เดียวกันนี ้ยังสามารถใช้เชื ่อมต่ออุปกรณ์หน่วยความจำแบบ 
USB เพื ่อเล่นไฟล์เพลงดิจิทัลที ่เก็บไว้อีกด้วย

* เมื ่อต้องการเชื ่อมต่อ iPod โปรดใช้สาย USB ที่ให้มาพร้อม
กับ iPod  * หากต้องการดูวิดีโอ ต้องใช้สาย CCA723 ซึ่งเป็น
อุปกรณ์เสริม  * สำหรับ iPod รุ ่นที ่เชื ่อมต่อได้ โปรดดูในเว็บไซต์
ของเรา  * ไม่มีโหมด iPod ABC Search

ถายทอดความบันเทิงจาก iPod 
มายังเครื่องเสียงรถยนตของคุณ

สนุกกับความบันเทิงได้อย่างเต็มที่ด้วยเมนูคำสั่งที่ใช้งานง่าย

แผงควบคุมและชองใสแผนดิสก
เปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
การออกแบบกลไกที ่ช่วยประหยัดพื้นที ่ทำให้
สามารถใส่แผ่น CD เและ DVD ลงในเครื ่อง
เดียวได้เลย ซึ่งช่วยให้เปลี ่ยนแผ่นได้ง่าย

VZ709A
เครื่องเลน DVD มัลติมีเดีย
พรอมหนาจอควบคุมแบบ
ทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

■ คุณลักษณะการทำงานของ VX709A / VZ709A

VX709A
เคร่ืองเลน DVD มัลติมีเดีย
แบบ 2-DIN พรอมหนาจอ
ควบคุมแบบทัชสกรีน
ขนาด 7 นิ้ว

รีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรล DCP

CeNET สำหรับการเช่ือมตอ
ระบบนำทางแบบแยกช้ิน
ระบบเชื ่อมต่อ CeNET ทำให้สามารถเชื ่อมต่อระบบนำทางรุ ่น NP509A 
ซึ่งใช้หน่วยความจำแบบแฟลช (ผ่านอุปกรณ์เสริม CeNET คอนเวอร์เตอร์ 
CCB509) เข้ากับเมนยูนิตเพื่อใช้ฟังก์ชันช่วยนำทางรถยนต์อย่างเต็มรูปแบบ

หนาจอแสดงฟงกชันและขอมูลทั้งระบบ
จอมอนิเตอร์ในตัวขนาด 7 นิ้วของ Clarion ทำหน้าที ่เป็นศูนย์ข้อมูล
มีเดียและฟังก์ชันทั ้งหมด ซึ่งสามารถสั ่งงานได้อย่างรวดเร็วเพียง
สัมผัสที ่เมนูบนหน้าจอ โครงสร้างเมนูออกแบบมาให้เข้าใจง่ายโดย
แสดงคำสั่งงานทั ้งหมดที่เกี ่ยวข้องกับโหมดการเล่นที ่เลือก

สาย RGB 
ที่มาพร้อมกับ CCB509

สาย CeNET 
ที่มาพร้อมกับ CCB509

VZ709A

VX709A

CCB509
CeNET คอนเวอร์เตอร์ NP509A  

ระบบนำทางแบบแยกชิ ้น
พร้อมหน่วยความจำ

สายเชื ่อมต่อระบบ
ที ่มาพร้อมกับ 

NP509A

แฮนดฟรี Bluetooth® ในตัว
ฟังก์ชัน Bluetooth บนเมนยูนิตทำให้คุณสามารถเชื ่อมต่อ
กับโทรศัพท์มือถือที ่มี Bluetooth โดยไม่ต้องใช้สายเพื่อ
ฟังเพลงหรือใช้โทรศัพท์ผ่านระบบเครื ่องเสียงของรถ โดย
สามารถรองรับได้ทั ้ง HFP/OPP/A2DP/AVRCP

D/A converter แบบ 24 บิต
ใหคุณภาพเสียงที่สมบูรณกวา
กระบวนการทางดิจิทัลประกอบด้วยคลื่นเสียงสี ่เหลี ่ยมที ่ไม่
เป็นธรรมชาติ ซึ่งแตกต่างจากลักษณะคลื่นเสียงในความ
เป็นจริงที ่โค้งเคลื ่อนตัวอย่างราบรื ่น Clarion จึงใช้ D/A 
(Digital-to-Analogue) converter แบบ 24 บิตเพื่อ
ปรับปรุงสัญญาณดิจิทัลให้มีความราบรื ่นและน้ำเสียงที ่เป็น
ธรรมชาติซึ ่งสูญหายไประหว่างกระบวนการผลิตเสียง ชองตอ Audio Pre-out 6 แชนแนล

ช่องต่อ RCA Line Output ครบชุด ด้านหน้า 2 แชนแนล 
(ซ้าย/ขวา) ด้านหลัง 2 แชนแนล (ซ้าย/ขวา) และอีก 2 แชนแนล
สำหรับซับวูฟเฟอร์ เตรียมพร้อมให้คุณอัพเกรดเป็นระบบ 
AV ชุดใหญ่และรองรับการขยายระบบในอนาคต

พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 3 แบนด
คลื่นความถี่ทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็นช่วงเสียงสูง เสียงกลาง 
และเสียงต่ำ โดยสามารถปรับระดับของเสียงแต่ละช่วงแยก
จากกันได้ เพื ่อปรับแต่งเสียงให้เหมาะสมกับรูปทรงของรถ
และความชอบส่วนตัวของคุณ

ไมโครโฟน

ไมโครโฟน

โทรศัพท์มือถือ

VZ409A
เครื่องเลน DVD มัลติมีเดีย
พรอมหนาจอควบคุมแบบ
ทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

VX409A
เครื่องเลน DVD มัลติมีเดียแบบ 
2-DIN พรอมหนาจอควบคุม
แบบทัชสกรีนขนาด 6.5 นิ้ว

■ คุณลักษณะการทำงานของ 
    VX409A / VZ409A
• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW ได้ทันที 
• เล่นแผ่น CD-DA/HDCD/CD-R/RW ได้ทันท ี
• เล่นไฟล์ MP3/WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG 
• ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้ 18 สถานีและ AM ได้ 
6 สถานี • ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้สายอุปกรณ์เสริม) 
• ช่องต่อ AV Input ด้านหลัง • ช่องต่อ AV Output 
ด้านหลัง • ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์• D/A converter 
แบบ 24 บิต • จอมอนิเตอร์สีแบบ QVGA LCD ขนาด 
7 นิ้วเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (VZ409A) • จอมอนิเตอร์สี
แบบ QVGA LCD ขนาด 6.5 นิ้วเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
(VX409A) • ปรับความสว่างหน้าจอได้ • ปรับมุมเอียง
หน้าจอได้ 5 ระดับ (VZ409A) • ช่องต่อ Audio Pre-out 
6 แชนแนล • แอมปลิฟายเออร์ในตัว 4 × 40 วัตต์ • ปุ่มปรับ
ความดังแบบโรตารี • เชื่อมต่อ Bluetooth® ได้ (ใช้อุปกรณ์
เสริม BLT370) • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ 
OEM • มีรีโมตคอนโทรล

จอแสดงผลความละเอียดสูงระดับ QVGA เพิ่มอรรถรสในการรับชมความบันเทิง

รีโมตคอนโทรล

เพียงเชื ่อมต่อ iPod และกดปุ่ม [iPod] บนเมนูโหมดการเล่น 
คุณก็สามารถเรียกดูข้อมูลได้ง่ายๆ โดยใช้ปุ ่ม [FOLDER] 
เพื ่อแสดงรายชื ่อเพลงบนหน้าจอเรียงตามชื ่อคนแต่งเพลง 
ศิลปิน อัลบั ้ม ชื ่อเพลง หรือแนวเพลง หรือแค่กดปุ่ม 
[Shuffle] เพื ่อให้ระบบสุ ่มเลือกเพลงให้ฟัง

เชื ่อมต่อโดยใช้สายเพียงเส้นเดียว 
แล้วเพลิดเพลินกับการฟังเพลงได้ทันที

เครื่องเสียงรุ่นเล็ก
ก็ติดตั้งระบบนำทางเพิ่มได้

SA509 
(สายวิดีโอ RCA)VZ409A

NP509A  
ระบบนำทางแบบแยกชิ ้น
พร้อมหน่วยความจำ

SA509 
(ลำโพง) 

SA509 
(ตารับสัญญาณรีโมต)

VX409A

เมนยูนิตมัลติมีเดียรุ ่นเล็กอย่าง VZ409A และ 
VX409A ก็สามารถใช้ฟังก์ชันช่วยนำทางรถยนต์
ได้โดยติดตั้งชุดอุปกรณ์เสริมแยกชิ ้นรุ ่น SA509

NX509A VX709A VZ709A VZ509A VZ409A VX409A
จอแสดงผล
ขนาดหนาจอ (กวาง × สูง), มม. 155.4 × 81.6 (7 นิ้ว) 155.4 × 81.6 (7 นิ้ว) 152.0 × 85.0 (7 นิ้ว) 152.0 × 85.0 (7 นิ้ว) 153 × 87 (7 นิ้ว) 141 × 78 (6.5 นิ้ว)
อัตราสวนภาพ − − − −
ประเภทของจอแสดงผล Transmission type TN liquid crystal display Transmission type TN liquid crystal display Transmission type TN liquid crystal display Transmission type TN liquid crystal display Transmission type TN liquid crystal display Transmission type TN liquid crystal display
เทคโนโลยีการแสดงผล TFT (thin-film transistor) active matrix display TFT (thin-fi lm transistor) active matrix display TFT (thin-fi lm transistor) active matrix display TFT (thin-fi lm transistor) active matrix display TFT (thin-film transistor) active matrix driving TFT (thin-film transistor) active matrix driving
จำนวนพิกเซล 336,960 336,960 336,960 336,960 336,960 336,960
VRC Video Input 1.0 ± 0.2 Vp-p (ความตานทานขาเขา 75 Ω) 1.0 ± 0.2 Vp-p (ความตานทานขาเขา 75 Ω) 1.0 ± 0.2 Vp-p (ความตานทานขาเขา 75 Ω) 1.0 ± 0.2 Vp-p (ความตานทานขาเขา 75 Ω) 1.0 ± 0.2 Vp-p (ความตานทานขาเขา 75 Ω) 1.0 ± 0.2 Vp-p (ความตานทานขาเขา 75 Ω)
VRC Audio Input 130 ± 60 Vrms (ความตานทานขาเขา 10 kΩ หรือมากกวา) 130 ± 60 mVrms (ความตานทานขาเขา 10 kΩ หรือมากกวา) 130 ± 60 Vrms (ความตานทานขาเขา 10 kΩ หรือมากกวา) 130 ± 60 Vrms (ความตานทานขาเขา 10 kΩ หรือมากกวา) 130 ± 60 Vrms (ความตานทานขาเขา 10 kΩ หรือมากกวา) 130 ± 60 Vrms (ความตานทานขาเขา 10 kΩ หรือมากกวา)
จูนเนอร์
คลื่นความถ่ี

  FM: (MHz) ปรับขั้นละ 0.05 MHz 87 ถึง 108 87 ถึง 108 87 ถึง 108 87 ถึง 108 87 ถึง 108 87 ถึง 108
  AM: (kHz) ปรับขั้นละ 9 kHz 531 ถึง 1,629 531 ถึง 1,629 531 ถึง 1,629 531 ถึง 1,629 531 ถึง 1629 531 ถึง 1629
DVD
ประเภทของแผนดิสกที่เลนได DVD video / DVD±R / RW DVD video / DVD±R / RW DVD video / DVD±R / RW DVD video / DVD±R / RW DVD video / DVD±R / RW DVD video / DVD±R / RW
ชวงความถ่ีตอบสนอง (Hz) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -1 dB) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -1 dB) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -1 dB) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -1 dB) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -1 dB) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -1 dB)
ความเพี้ยน (%) 0.006 0.006 0.01 0.006 0.006 0.006
CD
วาว/ฟลัตเตอร (WRMS) ต่ำมากวัดค่าไม่ได้ ต่ำมากวัดค่าไม่ได้ ต่ำมากวัดค่าไม่ได้ ต่ำมากวัดค่าไม่ได้ − −
อัตราสัญญาณรบกวน S/N (dB) 1 kHz 100 100 100 100 − −
ชวงความถ่ีตอบสนอง (Hz) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -1 dB) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -1 dB) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -1 dB) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -1 dB) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -3 dB) 20 ถึง 20,000 (+1 dB, -3 dB)
ไดนามิกเรนจ (dB) 1 kHz 100 100 100 100 − −
ความเพี้ยนฮารโมนิก (%) 0.006 0.006 0.01 0.006 − −
ออดิโอ
กำลังขับ (DIN45324, +B = 14.4 V) 4 × 26 W 4 × 27 W 4 × 27 W 4 × 26 W 4 × 40 W (สูงสุด) 4 × 40 W (สูงสุด)
ทั่วไป
ขนาด (กวาง × สูง × ลึก), มม. 178 × 100 × 160 178 × 100 × 160 178 × 50 ×165 178 × 50 ×165 178 × 50 × 165 178 × 100 × 165
น้ำหนัก (กก.) 2.6 2.7 2.4 2.4 2.15 2.8
การสิ้นเปลืองกระแสไฟฟา 3.5 A (ที่ 1W) 4.0 A (ที่ 1 W) 4.0 A (ที่ 1W) 3.5 A (ที่ 1W) 4.0 A (ที่ 1W) 4.0 A (ที่ 1W)
แรงดันไฟฟา 14.4 V DC (10.8 ~ 15.6 V) 14.4 V DC (10.8 ∼ 15.6 V) 14.4 V DC (10.8 ~ 15.6 V) 14.4 V DC (10.8 ~ 15.6 V) 14.4 V DC (10.8 ~ 15.6 V) 14.4 V DC (10.8 ~ 15.6 V)
ความตานทานลำโพง 4 Ω (ใช้ได้ 4 Ω ถึง 8 Ω) 4 Ω (ใช้ได้ 4 Ω ถึง 8 Ω) 4 Ω (ใช้ได้ 4 Ω ถึง 8 Ω) 4 Ω (ใช้ได้ 4 Ω ถึง 8 Ω) 4 Ω (ใช้ได้ 4 Ω ถึง 8 Ω) 4 Ω (ใช้ได้ 4 Ω ถึง 8 Ω)

ข้อมูลจำเพาะ

SA509 
(รีโมต

คอนโทรล)

• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/
RW/Video-CD ได้ทันที • แฮนด์ฟรี Bluetooth® (HFP & 
OPP) และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP) • เล่นไฟล์ 
MP3/WMA/AAC พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG • ผ่านการ
รับรองจาก DivX® อย่างเป็นทางการ • เล่นไฟล์วิดีโอมาตรฐาน 
DivX ได้ทุกเวอร์ชัน (รวมทั้ง DivX 6) • ตั้งสถานีวิทยุ FM 
ล่วงหน้าได้ 24 สถานีและ AM ได ้16 สถาน ี•  ช่องต่อ USB 
ด้านหลัง • ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้สาย CCA723 
ซึ่งเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อดู iPod Video) • AV Input • ช่องต่อ 
RCA Input สำหรับกล้องมองภาพท้ายรถ • ปุ่มปรับความดัง
ซับวูฟเฟอร์ • พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 3 แบนด์ • D/A 
converter แบบ 24 บิต • MAGNA BASS EX เพิ่ม
พลังเสียงไดนามิกเบส • ฟิลเตอร์กรองความถี่สูงและต่ำในตัว 
• แผงควบคุมปรับเอนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมจอมอนิเตอร์สี
แบบ QVGA LCD ขนาด 7 นิ้ว (VX709A) • จอมอนิเตอร์
สีแบบ QVGA LCD ขนาด 7 นิ้วเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
(VZ709A) • ช่องต่อ Audio Pre-out 6 แชนแนล และ
ช่องต่อ Audio Pre-out 2 แชนแนลสำหรับห้องโดยสาร
ตอนหน้าและตอนหลัง • เลือกควบคุมแหล่งบันเทิงสำหรับ
ห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลังแยกอิสระจากกัน 
• แอมปลิฟายเออร์ในตัว 4 × 50 วัตต์ • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบน
พวงมาลัยแบบ OEM • ตารับสัญญาณอินฟาเรดในตัว (มีรีโมต 
RCB198  ให้มาด้วย) • ภาพวอลเปเปอร์ตั้งล่วงหน้า 4 แบบ
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