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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

อุปกรณเสริม

RCB-147-600
รีโมตคอนโทรลแบบจอยสติ๊ก 
ใช้อินฟราเรด

CAA-397-900
แม็กกาซีนสำรองใส่ CD 6 แผ่น
• สำหรับ DCZ625

CD แม็กกาซีน

รีโมตคอนโทรล

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

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

สายต่อ

หมายเหตุ

• ขอมูลจำเพาะและรูปแบบอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
•  รูปภาพตางๆ ไมถือเปนขอผูกมัด ผูผลิตและผูนำเขาจะไมรับผิดชอบในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดในการพิมพ
•  Dolby, Dolby Surround, Pro Logic และสัญลักษณ double-D เปนเครื่องหมายการคาของ 

Dolby Laboratories
•  iPod และ iTune เปนเครื่องหมายการคาของ Apple Computer, Inc. ซึ่งจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกา
และประเทศอื่นๆ

•  เครื่องหมายการคาและโลโก Bluetooth® เปนของ Bluetooth® SIG, Inc. และการใชเครื่องหมาย
การคาเหลานี้โดย Clarion อยูภายใตการอนุญาตใหใชงาน เครื่องหมายการคาและชื่อทางการคาอื่นๆ 
ทั้งหมดเปนทรัพยสินของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ

•  DivX®, DivX® Certified และโลโกที่เกี่ยวของเปนเครื่องหมายการคาของ DivX Inc. และใชภายใต
การอนุญาตใหใชงาน

• ผลิตภายใตการอนุญาตของ BBE Sound, Inc. 
•  ไดรับอนุญาตจาก BBE Sound, Inc. ภายใตสิทธิบัตรสหรัฐอเมริกาฉบับใดฉบับหนึ่งตอไปนี้: 5510752, 

5736897 BBE และสัญลักษณ BBE เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ BBE Sound, Inc. 
• เครื่องหมายการคาอื่นๆ ทั้งหมดเปนทรัพยสินของเจาของเครื่องหมายการคานั้นๆ
•  เครื่องเสียงทุกรุนในแคตาล็อกฉบับนี้มีจุดประสงคหลักเพื่อติดตั้งใชงานในรถยนตโดยสารเทานั้น ไมแนะนำให
ติดตั้งเพื่อใชงานในรถบรรทุก 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

•  คนขับควรทราบและปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศที่ขับขี่ เมื่อใชอุปกรณชวยนำทางและมัลติมีเดีย
•  หนาจอ LCD เปนชิ้นสวนที่ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีชั้นสูงลาสุด และสามารถแสดงภาพเปนจำนวนพิกเซล
ไดถึง 99.99% อยางไรก็ตาม โปรดทราบวาอาจมีพิกเซลที่บกพรองในอัตรา 0.01% หรือนอยกวานั้น

•  ผลิตภัณฑนี้ไดรับการคุมครองโดยสิทธิ์ในทรัพยสินทางปญญาของ Microsoft หามใชหรือแจกจาย
เทคโนโลยีดังกลาวนอกเหนือจากผลิตภัณฑนี้โดยไมไดรับการอนุญาตใหใชงานจาก Microsoft 
Windows Media และโลโก Windows เปนเครื่องหมายการคาหรือเครื่องหมายการคาจดทะเบียนของ 
Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่นๆ

•  สำหรับ iPod รุนที่สามารถเชื่อมตอได ใหดูในเว็บไซต Clarion

RCB-176
รีโมตคอนโทรลควบคุมเสียงการเชื่อมต่อ iPod ผ่าน CeNET

ชุดเชื่อมต่อเพื่อควบคุมการทำงาน
ของ iPod ได้ทุกฟังก์ชัน

CCA-723
สายเชื่อมต่อ iPod VIDEO
• สำหรับ VZ709A/VX709A/
VZ509A/FZ709A/FZ409A

แคตาล็อกเครื่องเสียงรถยนต์มัลติมีเดียปี 2009 

การเชื่อมต่อกับ iPod โดยตรง

RCB-199
ไมโครโฟนเสริมภายนอก
• สำหรับ VZ709A และ VX709A

EA1276
ชุดเชื่อมต่อ iPod
• ใช้ได้กับ DFZ667MC

CCUiPod1
สายเชื่อมต่อ iPod
• สำหรับ VX409A/VZ409A/
VRX486VD/MAX386VD

RCB-187 
รีโมตคอนโทรล
• สำหรับ VZ709A, VX709A, VZ509A

EA1251
ชุดเชื่อมต่อ iPod
• ใช้ได้กับ WXZ466MP 
และ HX-D2

อุปกรณ์เสริมบูลทูธ

NSA-134-200
ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน
• ลดเสียงรบกวนจากการเปลี่ยนแปลง
ทางไฟฟ้าของระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง
แบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเมื่อเปิดไฟเลี้ยว
หรือไฟเบรก

บริษัท ฟอกเกอร ออดิโอ จำกัด 

87/100 ถ.เทศบาลสงเคราะห 

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทร 0-2580-0258 แฟกซ 0-2954-3757 



VB476
DVD/CD/VCD/MP3/WMA 
รีซีฟเวอร์

• เล่นแผ่น DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW ได้ทันท ี• เล่นแผ่น DVD Video และ Audio/Video CD ได ้
• เล่นไฟล์ MP3/WMA ได้ • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ล่วงหน้าได้ 12 สถาน ี• ช่องต่อ 
AUX Input 2 ช่อง • ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์• D/A converter แบบ 24 บิต • แผงคอนโซลแบบพับได ้
• 4 แชนแนล × 45 วัตต์ • ช่องต่อวิดีโอ Line-out 2 ช่อง • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล • รีโมตคอนโทรล 
• แผงควบคุมถอดออกได้

คุณสมบัติการทำงานพิเศษสุดที่หลอหลอมขึ้นดวยความเชี่ยวชาญ เพิ่มประสบการณความบันเทิงบนทองถนนอยางเต็มพิกัด

เพิ่มอรรถรสความบันเทิงดวยหนาจอใหญ
ขนาด 2-DIN ที่ควบคุมการทำงานไดงาย

VZ709A
เครื่องเลน DVD มัลติมีเดีย
พรอมหนาจอควบคุมแบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

VX709A
เครื่องเลน DVD มัลติมีเดีย

แบบ 2-DIN พรอมหนาจอควบคุม
แบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

DCP รีโมตคอนโทรล

คุณลักษณะการทำงานของ VZ709A/ VX709A

เรียบงายดวยฟงกชันการทำงานหลักมากมาย

VZ409A
เครื่องเลน DVD มัลติมีเดีย

พรอมหนาจอควบคุม
แบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

VX409A
เครื่องเลน DVD มัลติมีเดีย
แบบ 2-DIN พรอมหนาจอ
ควบคุมแบบทัชสกรีน
ขนาด 6.5 นิ้ว

กาวล้ำไปกับความบันเทิงคุณภาพระดับ QVGA
• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW ได้ทันท ี 
• เล่นแผ่น CD-DA/HDCD/CD-R/RW ได้ทันท ี• เล่นไฟล์ 
MP3/WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG  • ตั้งสถานีวิทย ุFM 
ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM  ได ้6 สถานี • ควบคุม iPod ได้
โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม CCUIPOD1) • ช่องต่อ AV 
Input ด้านหลัง  • ช่องต่อ AV Output ด้านหลัง • ปุ่มปรับ
ความดังซับวูฟเฟอร ์ • D/A converter แบบ 24 บิต 
• จอมอนิเตอร์สีแบบ QVGA LCD ขนาด 7 นิ้วเปิดปิดด้วย
มอเตอร์ไฟฟ้า (VZ409A) • จอมอนิเตอร์สีแบบ QVGA 
LCD ขนาด 6.5 นิ้วเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (VX409A) 
• ปรับความสว่างหน้าจอได้ • ปรับมุมเอียงหน้าจอได้ 5 ระดับ 
(VZ409A) • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล • 4 แชนแนล 
× 40 วัตต์ • ปุ่มปรับความดังแบบโรตารี • ใช้ Bluetooth® 
ได้ทันที (ใช้อุปกรณ์เสริม BLT370) • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบน
พวงมาลัยแบบ OEM • รีโมตคอนโทรล

คุณลักษณะการทำงานของ VX409A/VZ409A

คุณลักษณะการทำงานของ VZ509A 

เพียบพรอมดวยความบันเทิง
ครบครันในเครื่องขนาด 1-DIN

[ตัวอย่างระบบ]

OHM1075VD
จอดิจิทัลมอนิเตอร์ 10.2 นิ้ว
ติดตั้งบนเพดาน

OHM875VD
จอดิจิทัลมอนิเตอร์ 8 นิ้ว
ติดตั้งบนเพดาน

VMA573
จอมอนิเตอร์ 5.6 นิ้ว/16:9 ติดตั้ง
ที่หมอนพิงศีรษะหรือแยกอิสระ

VMA773
จอมอนิเตอร์ 7 นิ้ว/16:9 ติดตั้ง
ที่หมอนพิงศีรษะหรือแยกอิสระ

• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/VCD/
CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3/WMA/AAC พร้อม
แสดงข้อมูล ID3-TAG • ผ่านการรับรองจาก DivX® อย่างเป็น
ทางการ • เล่นไฟล์วิดีโอมาตรฐาน DivX ได้ทุกเวอร์ชัน (รวมทั้ง 
DivX 6) • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้ 18 สถานีและ AM  ได ้
12 สถานี • ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสาย 
CCA723 สำหรับดู iPod Video) • ช่องต่อ USB ด้านหลัง 
• AV Input 2 ช่อง • ช่องต่อ RCA สำหรับกล้องท้ายรถ 
รองรับระบบ NTSC และ PAL • ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์
• D/A converter แบบ 24 บิต • BBE MP ปรับปรุงคุณภาพ
เสียงที่บีบอัด (เฉพาะ USB) • BEAT EQ ปรับแต่งเสียง 
• MAGNA BASS EX เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบส
• ฟิลเตอร์กรองความถี่สูงและต่ำในตัว • เลือกควบคุมแหล่ง
บันเทิงสำหรับห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลังแยกอิสระจากกัน 
• หนาจอควบคุมแบบทัชสกรีน • จอมอนิเตอร์สีแบบ TFT LCD 
ขนาด 7 นิ้วเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า • ปรับความสว่างหน้าจอ
ได ้• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล (หน้า/หลัง/ซับวูฟเฟอร์) 
และ Pre-out 2 แชนแนลสำหรับห้องโดยสารตอนหน้าและตอน
หลัง • 4 แชนแนล × 50 วัตต์ • ใช้ Bluetooth® ได้ทันท ี(ใช้
อุปกรณ์เสริม BLT370) • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัย
แบบ OEM • ตารับสัญญาณ IR (พร้อมรีโมต RCB198)

เล่น iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม CCUIPOD1)

รีโมตคอนโทรล

จอมอนิเตอร์์ จอมอนิเตอร์ติดตั้งบนเพดานถ่ายทอด
ความบันเทิงสู่ผู้โดยสารที่เบาะหลังMAX386VD

เครื่องเลน DVD 
มัลติมีเดียแบบ 2-DIN 
พรอมหนาจอควบคุม
แบบทัชสกรีนขนาด 
6.5 นิ้ว

VRX486VD
เครื่องเลน DVD 
มัลติมีเดียพรอมหนาจอ
ควบคุมแบบทัชสกรีน
ขนาด 7 นิ้ว

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

ITALDESIGN-GIUGIARO
 “QUARANTA” คอนเซ็ปต์คาร์

Clarion H.M.I. ออกแบบโดย
GIUGIARO ดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียน 

และสถาบันออกแบบรถยนต์ที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Jay Kay (Jamiroquai)
“Jay Kay” นักร้องนำ

วงดนตรีแจ๊ซฟังค์ระดับโลก 
Jamiroquai

• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/CD/CD-R/RW/Video-CD ได้ทันท ี • แฮนด์ฟรี 
Bluetooth® (HFP & OPP) และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP) • เล่นไฟล ์MP3/WMA/
AAC พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG • ผ่านการรับรองจาก DivX® อย่างเป็นทางการ • เล่นไฟล์วิดีโอ
มาตรฐาน DivX ได้ทุกเวอร์ชัน (รวมทั้ง DivX 6) • ตั้งสถานีวิทย ุFM ล่วงหน้าได้ 18 สถานีและ AM  ได้ 
12 สถาน ี • ช่องต่อ USB ด้านหลัง • ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ตั้งสถานีวิทยุ AM ล่วงหน้าได ้12 สถาน ี
• ช่องต่อ USB ด้านหลัง • ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสาย CCA723 สำหรับด ู
iPod Video) • AV Input • ช่องต่อ RCA สำหรับกล้องท้ายรถโดยเฉพาะ • ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์
• พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 3 แบนด์ • D/A converter แบบ 24 บิต • MAGNA BASS EX เพิ่มพลัง
เสียงไดนามิกเบส • ฟิลเตอรก์รองความถี่สูงและต่ำในตัว • จอมอนิเตอร์สีแบบ QVGA LCD ขนาด 7 นิ้ว
เปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (VZ709A) • แผงควบคุมเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมจอมอนิเตอร์สีแบบ 
QVGA LCD ขนาด 7 นิ้ว (VX709A) • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลและ Pre-out 2 แชนแนลสำหรับ
ห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลัง • เลือกควบคุมแหล่งบันเทิงสำหรับห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลัง
แยกอิสระจากกัน • 4 แชนแนล × 50 วัตต ์ • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM • ตัวรับสัญญาณ 
IR (พร้อมรีโมต RCB198) • ภาพวอลเปเปอร์ (ตั้งล่วงหน้า 4 แบบ)

ไมโครโฟน โทรศัพท์มือถือ

แฮนด์ฟรีบูลทูธในตัว ควบคุม iPod ผ่าน USB โดยตรง
VB476

WH253Hออดิโอ (ซ้าย/ขวา)

วิดีโอ

SRV202

SRQ1620MSRQ1730R

จอมอนิเตอร์บนเพดาน

VZ509A
เครื่องเลน DVD มัลติมีเดีย

พรอมหนาจอควบคุมแบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว
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คุณลักษณะการทำงานของ DUB276MPW/DUB276MP
• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3 และ WMA • ช่องต่อ USB ด้านหน้า (สูงสุด 15,000 ไฟล์ใน 255 
โฟลเดอร์) • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• Z-Enhancer • MAGNA BASS EX 
เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบส • MOS-FET แอมปลิฟายเออร ์4 แชนแนล × 50 วัตต์ • หน้าจอแถวเดียวมองเห็นได้ชัดเจน
พร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • หน้าจอ 728 สีพร้อมปุ่มเรืองแสง • ช่องต่อออดิโอ Input ด้านหน้าปรับระดับเสียงได้ 
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล • ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth รุ่น BLT370 
• เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล 
ID3-TAG • หน้าจอ 728 สี • ระบบบันทึก Music Catcher II จาก CD และ
ช่องใส่การ์ด SD • ควบคุม iPod ผ่านอุปกรณ์เสริม EA1276 • Digital 
Z-Enhancer • MAGNA BASS EX เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบส • ตั้งสถานี
วิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• MOS-FET แอมปลิฟายเออร ์
4 แชนแนล × 50 วัตต์ • ควบคุม CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่นผ่านระบบ CeNET 
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล • ช่องต่อ AUX Input ด้านหน้า • แอกทีฟ
สกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • ควบคุม iPod ผ่าน CeNET (ต้องใช้ EA1276)

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล 
ID3-TAG • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถานี 
• MOS-FET แอมปลิฟายเออร์ 4 แชนแนล × 50 วัตต์ • หน้าจอแบบ VF 
พร้อม Spectrum analyser และสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • CATS: ระบบ
กันขโมยพร้อมรหัสนิรภัยส่วนตัว • ควบคุม CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่นผ่าน
ระบบ CeNET • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล • ช่องต่อ AUX Input 
2 แชนแนล ปรับระดับเสียงได ้• ควบคุม iPod ผ่าน CeNET (ต้องใช้ EA1251)

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

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3, WMA และ iTunes® AAC • ช่องต่อ USB ด้านหลัง • ตั้งสถานีวิทยุ FM 
ล่วงหน้าได้ 18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• ควบคุม iPod ผ่าน USB โดยตรง • Z-Enhancer Plus • MAGNA BASS EX 
เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบส • 4 แชนแนล × 50 วัตต์ • หน้าจอ 2 แถวมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • ปุ่มปรับ
ความดังแบบโรตารี • ระบบตัดเสียงเมื่อมีโทรศัพท์เข้า • ควบคุม CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่นผ่านระบบ CeNET • ช่องต่อ AUX 
Input ด้านหน้า • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล • ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth รุ่น BLT370 
• เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM

DUZ386MP
CD/USB/MP3/WMA/AAC รีซีฟเวอร์แบบ 2-DIN
พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

DFZ667MC
CD/SD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์แบบ 2-DIN 
พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

WXZ466MP
CD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์แบบ 6 แผ่น
ขนาด 2-DIN พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

ADB341MP
CD/MP3/คาสเซ็ตต์รีซีฟเวอร์แบบ 2-DIN

• Dual Burr-Brown Converter แบบ 24 บิตแปลงสัญญาณดิจิทัลเป็นอนาล็อกด้วยอัตราแซมปลิง 96kHz 
และ DSP • ครอสโอเวอร์แบบ 4 ทางในตัว • พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 5 แบนด์ • Digital Time Alignment 
สำหรับแต่ละไลน์เอาต์พุต • ช่องเอาต์พุต RCA เคลือบทองปราศจากออกซิเจน 4 โวลต ์8 แชนแนล • วงจรปรับ
ระดับความดังด้วยอิเล็กทรอนิกส์ขั้นละ 0.5dB • แชสซีเคลือบทองแดง • DC/DC converter ติดตั้งไว้ภายนอก 
• ควบคุม CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่นผ่านระบบ CeNET • ช่องต่อ AUX Input 2 แชนแนล 2 ช่อง • แผงหน้ากาก
เป็นสังกะสีปั๊มขึ้นรูป • Input/Output แบบไฟเบอร์ออปติก • หน้าจอฟลูออเรสเซนต์สุญญากาศ • ตั้งสถานีวิทยุ 
FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM  ได้ 6 สถานี • ควบคุม iPod ผ่าน CeNET (ต้องใช้ EA1251)

HX-D2
CD รีซีฟเวอร์พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

DUB276MP
CD/USB/MP3/ WMA 
รีซีฟเวอร์แบบ 2-DIN

DUB276MPW
CD/USB/MP3/WMA 
รีซีฟเวอร์แบบ 2-DIN

CX609A
BLUETOOTH CD/USB/MP3/WMA/AAC รีซีฟเวอร์แบบ 2-DIN

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • แฮนด์ฟรี Bluetooth (HFP & OPP) และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP) • เล่นไฟล์ 
MP3, WMA และ iTunes® AAC พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้ 18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี
• USB ออดิโอสำหรับ iPod (ด้านหลัง) • ช่องต่อ AUX Input ด้านหน้าปรับระดับเสียงได้ • ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร์ • BBE MP 
ปรับปรุงคุณภาพเสียงที่บีบอัด • Beat EQ ปรับแต่งเสียง • ฟิลเตอรก์รองความถี่สูงและต่ำในตัว • หน้าจอ 728 สีพร้อมปุ่มเรืองแสง 
• หน้าจอ LCD 2 แถวขนาด 13 × 10 มองเห็นได้ชัดเจน • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล (หน้า + หลัง/ซับวูฟเฟอร)์ • 4 แชนแนล 
× 50 วัตต์ • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM • ไมโครโฟนแบบแฮนด์ฟรี • อุปกรณ์เสริมรีโมตคอนโทรล (RCB176)

FZ409A
USB/MP3/WMA/AAC รีซีฟเวอร์

หน้าจอทำงานแบบสัมผัส

FZ709A
BLUETOOTH USB/MP3/WMA/AAC 
รีซีฟเวอร์

CZ509A
BLUETOOTH CD/USB/MP3/WMA/AAC รีซีฟเวอร์

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • แฮนด์ฟรี Bluetooth (HFP & OPP) และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP) • เล่นไฟล์ 
MP3, WMA และ iTunes® AAC พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี
• USB ออดิโอสำหรับ iPod (ด้านหลัง) • ช่องต่อ AUX Input ด้านหน้าปรับระดับเสียงได ้• ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์
• BBE MP ปรับปรุงคุณภาพเสียงที่บีบอัด • Beat EQ ปรับแต่งเสียง • ฟิลเตอรก์รองความถี่สูงและต่ำในตัว • แผงควบคุม
พับได ้• หน้าจอ LCD 2 แถวขนาด 13 × 10 มองเห็นได้ชัดเจน • ปุ่มปรับความดังแบบโรตารีขนาดใหญ่ใช้งานง่าย • ช่องต่อ
ออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล • 4 แชนแนล × 50 วัตต ์• เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM • ไมโครโฟนแบบแฮนด์ฟรี

CZ309A
CD/USB/MP3/WMA/AAC รีซีฟเวอร์พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3, WMA และ iTunes® AAC พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG • ตั้งสถานีวิทยุ 
FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• USB ออดิโอสำหรับ iPod • ช่องต่อ USB ด้านหน้า • ช่องต่อ AUX 
Input ด้านหน้าปรับระดับเสียงได ้• ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์• Z-Enhancer Plus เน้นพลังเสียง • MAGNA BASS 
EX เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบส • ฟิลเตอรก์รองความถี่สูงและต่ำในตัว • หน้าจอแถวเดียวมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีน
เซฟเวอร์พักหน้าจอ • ปุ่มปรับความดังแบบโรตารีดีไซน์กันลื่น • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล • 4 แชนแนล × 50 วัตต์ 
• เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM • ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth รุ่น BLT370 

CZ209A
CD/USB/MP3/WMA รีซีฟเวอร์

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้า
ได้ 18 สถานีและ AM ได้ 6 สถานี • ช่องต่อ AUX Input ด้านหน้าปรับระดับเสียงได ้• Z-Enhancer Plus เน้นพลังเสียง 
• MAGNA BASS EX เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบส • หน้าจอแถวเดียวมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ 
• ปุ่มปรับความดังแบบโรตารีใช้งานง่าย • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล (ด้านหน้า+ไม่ผ่านเฟดเดอร)์ • 4 แชนแนล × 
50 วัตต์ • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM • ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth รุ่น BLT370 

CZ109A
CD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3, WMA และ iTunes® AAC • ช่องต่อ USB ด้านหลัง เล่นเพลงได้สูงสุด 
130,560 เพลง (512 โฟลเดอร์ๆ ละ 255 เพลง) • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถานี • ควบคุม 
iPod® ผ่าน USB โดยตรง • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลแบบ 6 โวลต ์• ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์• D/A converter 
แบบ 24 บิต • ระบบปรับสภาพเสียง • Digital Z-Enhancer เน้นพลังเสียง • ระบบควบคุม Digital Time Alignment 
• แอกทีฟครอสโอเวอร์แบบ 3 ทาง • พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 3 แบนด์ • ฟิลเตอร์กรองความถี่สูงและต่ำในตัว • MOS-FET 
แอมปลิฟายเออร ์4 แชนแนล × 53 วัตต์ • แผงคอนโซลเปิดปิดด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า • หน้าจอ 728 สีพร้อมปุ่มเรืองแสง • หน้าจอ
แบบ Full dot พร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • “SLIDETRAK” เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน • ช่องต่อโทรศัพท์มือถือพร้อม
ระบบตัดเสียงเมื่อมีโทรศัพท์เข้า • ช่องต่อ AUX Input ปรับระดับเสียงได ้• ควบคุม CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่นผ่านระบบ CeNET 
• ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth รุ่น BLT370 • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM

DXZ786USB
CD/USB/MP3/WMA/AAC รีซีฟเวอร์พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

DCP

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3, WMA และ iTunes® AAC • ช่องต่อ USB ด้านหน้า เล่นเพลงได้สูงสุด 
130,560 เพลง (512 โฟลเดอร์ๆ ละ 255 เพลง) • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี
• ควบคุม iPod ผ่าน USB โดยตรง • ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์• D/A converter แบบ 24 บิต • ระบบปรับสภาพเสียง 
• Digital Z-Enhancer • พาราเมตริกอีควอไลเซอร์ 2 แบนด์ • ฟิลเตอร์กรองความถี่สูงและต่ำในตัว • MOS-FET 
แอมปลิฟายเออร ์4 แชนแนล × 53 วัตต์ • แผงคอนโซลพับได ้• หน้าจอ 2 แถวมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ 
• "SLIDETRAK" เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน • ช่องต่อโทรศัพท์มือถือพร้อมระบบตัดเสียงเมื่อมีโทรศัพท์เข้า • ช่องต่อ 
AUX Input ปรับระดับเสียงได ้• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล • ควบคุม CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่นผ่านระบบ CeNET 
• ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth รุ่น BLT370 • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM

DXZ586USB
CD/USB/MP3/WMA/AAC รีซีฟเวอร์พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

DCP

คุณลักษณะการทำงานของ FB286BTB/FB276BT
• ช่องใส่การ์ด SD สำหรับเล่นเพลง • เล่นไฟล์ MP3 พร้อมแสดง
ข้อมูล ID3-TAG • แฮนด์ฟร ีBluetooth (HFP) และออดิโอสตรีมมิ่ง
ในตัว (A2DP & AVRCP) • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานี 
• 4 แชนแนล × 50 วัตต์ • แผงควบคุมพับได ้• หน้าจอเรืองแสง 
728 ส ี• ช่องต่อ AUX Input • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 2 แชนแนล 
• มีไมโครโฟนแยกต่างหากFB276BT

BLUETOOTH SD/MP3 รีซีฟเวอร์
FB286BTB
BLUETOOTH SD/MP3 รีซีฟเวอร์

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที • เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้ 
18 สถานีและ AM ได้ 6 สถาน ี• USB ออดิโอสำหรับ iPod • ช่องต่อ USB ด้านหลัง • ช่องต่อ AUX Input ด้านหน้าปรับ
ระดับเสียงได้ • Z-Enhancer Plus เน้นพลังเสียง • MAGNA BASS EX เพิ่มพลังเสียงไดนามิกเบส • หน้าจอแถวเดียว
มองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้าจอ • ปุ่มปรับความดังแบบโรตารีใช้งานง่าย • ปรับความดังไม่ผ่านเฟดเดอร ์
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล (ด้านหน้า+ไม่ผ่านเฟดเดอร)์ • 4 แชนแนล × 50 วัตต์ • เพิ่มรีโมตคอนโทรลบน
พวงมาลัยแบบ OEM • ช่อง AUX สำหรับอุปกรณ์รับส่งสัญญาณ Bluetooth รุ่น BLT370

DCP

DCP DCP

DCP
DCP

รีโมตคอนโทรล
(อุปกรณ์เสริม: RCB-176)

DCP

เครื่องเสียงแบบ 1-DIN

เครื่องเสียงแบบ 2-DIN

(เฉพาะ FZ709A)

• แฮนด์ฟรี Bluetooth (HFP & OPP) และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP) (เฉพาะ FZ709A) • เล่นไฟล์ MP3, WMA 
และ iTunes® AAC พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG • ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้ 18 สถานีและ AM ได้ 6 สถานี • USB ออดิโอสำหรับ 
iPod (ด้านหลัง) • ช่องต่อ AUX Input ปรับระดับเสียงได ้• ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร ์• D/A converter แบบ 24 บิต • BBE MP 
ปรับปรุงคุณภาพเสียงที่บีบอัด • Beat EQ ปรับแต่งเสียง • ฟิลเตอร์กรองความถี่สูงและต่ำในตัว • หน้าจอทำงานแบบสัมผัส • จอภาพ
แบบ Full dot OEL • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลแบบ 4 โวลต ์(เฉพาะ FZ709A) • ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลแบบ 
2 โวลต์ (เฉพาะ FZ409A) • 4 แชนแนล × 50 วัตต ์• เพิ่มรีโมตคอนโทรลบนพวงมาลัยแบบ OEM • รีโมตคอนโทรล (เฉพาะ FZ709A / 
อุปกรณ์เสริมสำหรับ FZ409A) • ดู iPod Video ได้ทันท ี(อุปกรณ์เสริมสำหรับ CCA723 และต้องใช้จอมอนิเตอร์อเนกประสงค)์ 
• มีไมโครโฟนแยกต่างหาก (เฉพาะ FZ709A) • เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ทันท ี(เฉพาะ FZ709A / อุปกรณ์เสริม BLT370)

คุณลักษณะการทำงานของ FZ709A/FZ409A

แฮนด์ฟรี Bluetooth® (HFP & OPP) 
และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP) 
(เฉพาะ FZ709A)

• เอาต์พุต 4 โวลต/์6 แชนแนล: เฉพาะ FZ709A
• เอาต์พุต 6 แชนแนล: เฉพาะ FZ409A
• เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ทันท:ี เฉพาะ FZ409A

ดู iPod Video

อุปกรณ์เสริมสำหรับ CCA-723 
และจอมอนิเตอร์อเนกประสงค์

เม
น
ย
ูน
ิต

เม
น
ย
ูน
ิต

รีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรล รีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรล
(อุปกรณ์เสริม: RCB-176)

รีโมตคอนโทรล
(อุปกรณ์เสริม: RCB-176)

ไมโครโฟน

รีโมตคอนโทรล

รีโมต
คอนโทรล

รีโมต
คอนโทรล

รีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรล

รีโมตคอนโทรล
(อุปกรณ์เสริม: RCB-176)

รีโมตคอนโทรล
(อุปกรณ์เสริม: RCB-176)

ไมโครโฟน
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APA4360
แอมปลิฟายเออร์คุณภาพสูง
720 วัตต ์4/3/2 แชนแนล

SRP6920M
ชุดลำโพงมัลติฟิต 
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)

SRP1320S
ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง
13 ซม. (5-1/4″)

SRP310H
โดมทวีตเตอร์ 
2.5 ซม. (1″)

SRQ1620S
ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง
16 ซม. (6-1/2″)

SRQ1320S
ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง
13 ซม. (5-1/4″)

SRQ2030R
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
20 ซม. (8″)

SRQ6930R
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)

SRQ6931R
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)

SRQ6920R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″) 

SRQ210H
โดมทวีตเตอร์ 
2 ซม. (3/4″)

SRQ1730R
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
16.5 ซม. (6-1/2″)

SRQ1720R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
16.5 ซม. (6-1/2″)

SRQ1630R
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
16 ซม. (6-1/2″)

SRQ1330R
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
13 ซม. (5-1/4″)

SRG6920R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)

SRG1620R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
16 ซม. (6-1/2″)

SRG1320R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
13 ซม. (5-1/4″)

SRG1020R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
10 ซม. (4″)

SRQ1320R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
13 ซม. (5-1/4″)

SRQ1020R
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
10 ซม. (4″)

SRQ6830C
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น
15 ซม. × 20 ซม. (6″ × 8″)

SRQ5730C
ลำโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น
13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)

SRG5720C
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น
13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)

SRG4620C
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น
10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″)

SRG920C
ลำโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น
9 ซม. (3-1/2″)

อุปกรณ์เสริม
WH143 / WH143H /
WH253H

หูฟังไร้สาย
(สำหรับ OHM1075VD/
OHM875VD)

FM200

VA700

อุปกรณ์ขยายสัญญาณวิดีโอ

CC2011E

กล้อง CCD สี
อัลตร้าคอมแพ็ก 
(มองภาพท้ายรถ)

สายเชื่อมต่อกล้อง
สำหรับ CC2011E

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

DCZ625

CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่น
CeNET

MCD360

อิเล็กทรอนิกส์
ครอสโอเวอร์
3 ทาง

FM โมดูเลเตอร์

CAA188

กล่องจ่ายไฟสำหรับ
กล้อง CCD
(สำหรับ MAX676VD)

CAA185

กล่องจ่ายไฟสำหรับ
กล้อง CCD
(สำหรับ MAX686BT / 
VRX786BT / VRX586USB/ 
VRX386USB / VX709A / 
VZ709A / VZ509A)

BLT370

อุปกรณ์รับส่ง
สัญญาณเสียง / 
โทรศัพท์มือถือ
ผ่าน BLUETOOTH
สำหรับช่อง
AUX INPUT

SRP1720S
ชุดลำโพงแยกชิ้น 2 ทาง
16.5 ซม. (6-1/2″)

รีโมตคอนโทรลแบบมีสาย

APA2180
แอมปลิฟายเออร์คุณภาพสูง 
360 วัตต์ 2/1 แชนแนล

DPX11500
โมโนเพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 1500 วัตต์

APX1301
โมโนเพาเวอร์แอมปลิฟายเออร ์420 วัตต์

APX4241
เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์
400 วัตต์ 4/3/2 แชนแนล

APX2121
เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์
200 วัตต์ 2/1 แชนแนล

PXW1552
ซับวูฟเฟอร์ 38 ซม. [15″]
วอยซ์คอยล์คู ่4 โอห์ม

PXW1252
ซับวูฟเฟอร ์30 ซม. [12″]
วอยซ์คอยล์คู ่4 โอห์ม

PXW1052
ซับวูฟเฟอร ์25 ซม. [10″]
วอยซ์คอยล์คู ่4 โอห์ม

PFW1051
ซับวูฟเฟอร ์25 ซม. [10″]
วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม ดอกตื้น

SW1251
ซับวูฟเฟอร ์30 ซม. [12″]
วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม

SW1051
ซับวูฟเฟอร ์25 ซม. [10″]
วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม

SRV313
เคาน์เตอร์ไดร์ฟแอกทีฟซับวูฟเฟอร์
ดีไซน์บางพิเศษ 17 ซม. [6-3/4″]

SRV202
แอกทีฟซับวูฟเฟอร์
20 ซม. [8″]

SRU1720M
ชุดลำโพงมัลติฟิต
16.5 ซม. (6-3/4″) / 
15 ซม. × 20 ซม. 
(6″ × 8″)

SRU1320M
ชุดลำโพงมัลติฟิต
13 ซม. (5-1/4″) / 12 ซม. × 18 ซม. (5″× 7″)

SRU310H
โดมทวีตเตอร์ 
2.5 ซม. (1″)

SRP1620M
ชุดลำโพงมัลติฟิต 
16 ซม. (6-1/2″) / 
15 ซม. × 20 ซม. 
(6″ × 8″)

SRP1320M
ชุดลำโพงมัลติฟิต 
13 ซม. (5-1/4″) / 12 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)

SRP4620M
ชุดลำโพงมัลติฟิต 
10 ซม. (4″) / 10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″)

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

● การออกแบบวงจรให้เสียงคุณภาพสูง

แอมปลิฟายเออร์ Clarion ใช้ชิ้นส่วนคุณภาพสูงทั้งหมด เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของเสีียงดนตรีไปอีกขั้น วงจรที่ได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานในแอมปลิฟายเออร์ 
Clarion มีระบบป้องกันเสียงแม่เหล็กรบกวนได้อย่างเด็ดขาด ทำให้ติดตั้งและ
ปรับแต่งระบบซับวูฟเฟอร์ได้ง่ายโดยใช้ฟิลเตอร์กรองเสียงความถี่สูงและต่ำในตัว 
นอกจากนี้ ขั้วต่อต่างๆ ในแอมปลิฟายเออร์ Clarion ยังได้รับการเคลือบทอง
เกรดสูงช่วยลดความต้านทานไฟฟ้าที่หน้าสัมผัสเพื่อให้เสียงที่คมชัดสดใส 
แอมปลิฟายเออร์เหล่านี้ยังมีความเสถียรแม้ขับที่ 2 โอห์มเพื่อเพิ่มกำลังขับและ
เสถียรภาพเมื่อเชื่อมต่อกับลำโพงแบบ 2 โอห์ม Clarion มีแอมปลิฟายเออร์
หลายรุ่นให้เลือกตามความต้องการทั้งด้านกำลังขับและความคล่องตัวในการ
ติดตั้งและใช้งาน

● มัลติฟิต
〈อัลตรา / พลาตินัมซีรีย์〉

โครงสร้างแบบมัลติฟิตทำให้สามารถ

แยกทวีตเตอร์และวูฟเฟอร์ออกจาก

กันในระหว่างการติดตั้ง ซึ่งทำให้ช่าง

สามารถติดตั้งลำโพงในตำแหน่งที่

เป็นจุดรวมเสียงที่ดีที ่สุดสำหรับรถ

แต่ละคันโดยเฉพาะ

DPX แอมปลิฟายเออร์ APX ซีรีย์

ซับวูฟเฟอร์

APA ซีรีย์ อัลตราซีรีย์

พลาตินัมซีรีย์

ควอลิตี้ซีรีย์

กู๊ดซีรีย ์ปรับจุดตัดความถี่ ปรับความดัง

สวิตช์ปรับเฟส

แบบมัลติฟิต

แบบเร็กกูล่าฟิต

PQE033
ฝาครอบกล้อง
สำหรับ CC2011E

ล
ำ
โพ
ง

แ
อ
ม
ป
ล
ิฟ
า
ย
เอ
อ
ร
์ /

 ซ
ับ
ว
ูฟ
เฟ
อ
ร
์

ซับวูฟเฟอร์ แอกทีฟซับวูฟเฟอร์

พลาตินัมซีรีย์

คัสตอมฟิตซีรีย์
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