
• �เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/Video CD/
CD-R/RW ได้ทันที

• เล่นไฟล์ MP3/WMA/AAC พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
• ผ่านการรับรองจาก DivX อย่างเป็นทางการ
• �ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสาย CCA723 / 

CCA748 สำาหรับดู iPod Video)
• ช่องต่อ USB ด้านหลัง
• �BBE MP ปรับปรุงคุณภาพเสียงท่ีบีบอัด (เฉพาะ USB)
• �ช่องต่อ AV AUX Input 2 ช่อง
• �ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล (หน้า/หลัง/ซับวูฟเฟอร์) และ 

Pre-out 2 แชนแนลสำาหรับห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลัง
• �เช่ือมต่อ Bluetooth ได้ทันที (อุปกรณ์เสริม BLT370) 

อุปกรณ์เสริม www.clarion.com

ภาพท้ายรถ

มุมกว้าง

VZ509A
เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียพร้อมหน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

VX709A
เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียแบบ 2-DIN 
พร้อมหน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

WH143 / WH143H / WH253H
หูฟังไร้สาย

VA700
อุปกรณ์ขยายสัญญาณวิดีโอ

CAA-397-900
แมกกาซีนสำารองใส ่CD 6 แผ่น 
• สำาหรับ DCZ625

NSA-131-200
ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวนจากอัลเทอร์เนเตอร์ 
• �ตัดเสียงรบกวนจากอัลเทอร์เนเตอร์สูงสุด 10A

NSA-132-200
ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวนจากอัลเทอร์เนเตอร์ 
• �ตัดเสียงรบกวนจากอัลเทอร์เนเตอร์สูงสุด 30A

NSA-133-200
ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวนจากชิ้นส่วนขับเคลื่อน
• �ตัดเสียงรบกวนจากมอเตอร์ไฟฟ้า�อาทิ�ที่ปัดน้ำาฝน�
น้ำาฉีดล้างกระจก�หรือฮีตเตอร์

NSA-134-200
ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวนจากการเปิดปิดระบบไฟฟ้า 
•��ตัดเสียงรบกวนจากการเปิดปิดระบบหัวฉีดน้ำามัน
เชื้อเพลิงไฟฟ้า�หรือเมื่อเปิดไฟเลี้ยวหรือไฟเบรก

NSA-135-200
ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวนจากการสตาร์ตเครื่องยนต์
• �ตัดเสียงรบกวนจากการสตาร์ตเครื่องยนต์

RCB-187
รีโมตคอนโทรล
• �สำาหรับ VZ709A, VX709A, VZ509A

ชุดเชื่อมต่อ iPod ผ่าน CeNET

สายเชื่อมต่อกับ iPod โดยตรง

RCB-147-600
รีโมตคอนโทรลแบบจอยสติกใช้อินฟราเรด

รีโมตคอนโทรล

ฟิลเตอร์ลดเสียงรบกวน

สายต่อ

CD แมกกาซีน

ชุดเชื่อมต่อเพื่อควบคุมการทำางานของ iPod 
ได้ทุกฟังก์ชัน CCA-519

สายต่อแยก CeNET: 1 เมตร

CCA-520
สายต่อ CeNET: 2.5 เมตร

CCA-521
สายต่อ CeNET: 0.6 เมตร

CCA-723 / CCA-748
สายเชื่อมต่อ iPod VIDEO
• �สำาหรับ VZ709A/VX709A/VZ509A/VZ400A/

VX400A/FZ709A/FZ409A/MAX686BT/
VRX786BT

CCUIPOD2
สายเชื่อมต่อ iPod
• �สำาหรับ VX409A/VZ409A/VRX486VD/

MAX386VD

EA1251
ชุดเชื่อมต่อ iPod
•  �ใช้ได้กับ WXZ466MP และ HX-D2 

(เชื่อมต่อผ่านโหมด CD เชนเจอร์)

สายเชื่อมต่อกล้องสำาหรับ CC2011E
• สายเชื่อมต่อสำาหรับกล้องคอมแพ็ก
CCA532(7 เมตร)  
CCA533 (10 เมตร)
CCA534 (15 เมตร)

CAA185
กล่องจ่ายไฟสำาหรับ
กล้อง CCD

PQE033
ฝาครอบกล้องสำาหรับ  
CC2011E

CC2011E
กล้องอัลตราคอมแพ็ก CCD ส ี
(มองภาพท้ายรถ)

FM200
FM โมดูเลเตอร์

VX400A
เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียแบบ 2-DIN 
พร้อมหน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีน 
ขนาด 6.5 นิ้ว

VX409A
เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียแบบ 2-DIN 
พร้อมหน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีนขนาด 6.5 นิ้ว

OHM1075VD
จอดิจิทัลมอนิเตอร์ 10.2 นิ้ว 
ติดตั้งบนเพดาน

APA4360
แอมปลิฟายเออร์  
คุณภาพเสียงชั้นเยี่ยม
720 วัตต ์4/3/2 แชนแนล

PXW1052 
สูงสุด 1000 วัตต ์
ซับวูฟเฟอร ์25 ซม. [10″] 
วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

WQ2510D
สูงสุด 1500 วัตต์ 
ซับวูฟเฟอร ์25 ซม. [10″] 
วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

SRV313
สูงสุด 120 วัตต์
เคาน์เตอร์ไดร์ฟแอกทีฟซับวูฟเฟอร์
ดีไซน์บางพิเศษ 17 ซม. [6-3/4″]

XR2110
โมโนเพาเวอร์แอมปลิฟายเออร ์
420 วัตต์

XH7110
โมโนเพาเวอร์แอมปลิฟายเออร ์850 วัตต์

XR2210
เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร ์
200 วัตต ์2/1 แชนแนล

VZ400A
เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียพร้อมหน้าจอ
ควบคุมแบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

VZ409A
เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดียพร้อมหน้าจอควบคุมแบบทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

OHM875VD
จอดิจิทัลมอนิเตอร์ 8 นิ้ว 
ติดตั้งบนเพดาน

APA2180
แอมปลิฟายเออร์คุณภาพเสียงชั้นเยี่ยม 
360 วัตต ์2/1 แชนแนล

PXW1552
สูงสุด 1500 วัตต ์
ซับวูฟเฟอร ์38 ซม. [15″] 
วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

PFW1051
สูงสุด 600 วัตต์ 
ซับวูฟเฟอร ์25 ซม. [10″] 
วอยซ์คอยล์เดี่ยว 4 โอห์ม ดอกตื้น

WQ3010D
สูงสุด 1500 วัตต ์ซับวูฟเฟอร ์
30 ซม. [12″] 
วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม

SRV202
สูงสุด 120 วัตต์
แอกทีฟซับวูฟเฟอร ์20 ซม. [8″]

XR2410
เพาเวอร์แอมปลิพายเออร ์
400 วัตต ์4/3/2 แชนแนล

เปิดโลกอนาคต�ให้เป็นจริง
ทุกคนสามารถจินตนาการได้��แต่ถ้าขาดเทคนิคและความตั้งใจจริง�อนาคตจะเป็นจริงขึ้นมาไม่ได้ 

Clarion�มีความเชี่ยวชาญในการนำาเสนอแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมล่าสุด
และเป็นมิตรต่อผู้ใช้เป็นสื่อบันเทิงภายในรถ�ตลอดจนสร้างประสบการณ์การขับขี่�

ที่จะเชื่อมโยงคุณกับโลกภายนอกอย่างไร้รอยต่อ�
คอนเซ็ปต ์Clarion H.M.I. คือการเชื่อมโยงระหว่างมนุษย์กับเสียงดนตรีและสื่อต่างๆ�

ในสภาพการใช้งานที่ไม่อยู่นิ่งกับที่�ซึ่งจะพาคุณไปเพลิดเพลินกับโลกแห่งความบันเทิงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

เครื่องเสียงชั้นเยี่ยมพร้อมความบันเทิงและการติดต่อสื่อสารด้วยการเชื่อมต่อ Bluetooth ในตัว 

Clarion (Malaysia) Sdn., Bhd. 
Phase 1, Free Industrial Zone, 
11900 Bayan Lepas, Penang, Malaysia 
Office Phone: +60-4-6148-400 
Office Fax:   +60-4-6438-713 
http://www.clarion.com/my

Clarion (H.K.) Industries Co., Ltd. 
Unit 712, 7 F, Tower 1, Harbour Centre, 1 Hok 
Cheung Street,Hung Hom, Kowloon, Hong Kong
Tel: (852) 2723-2088,  Fax: (852) 2723-1991

คำาเตือน: กฎหมายห้ามมิให้คนขับรับชมภาพวิดีโอบนจอมอนิเตอร์ที่แผงหน้าปัดในขณะขับรถ

Clarion Co., Ltd.
7-2 Shintoshin, Chuo-ku, Saitama-shi, 
Saitama, 330-0081, Japan
Tel: (81)48-601-3700,  Fax: (81)48-601-3701
http://www.clarion.com/jp 

VZ709A 
เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดีย 
พร้อมหน้าจอควบคุมแบบ 
ทัชสกรีนขนาด 7 นิ้ว

เพลินเพลินกับ iPod อย่างต่อเนื่องด้วยหน้าจอควบคุมแบบสัมผัส
เครื่องเสียงรุ่น VX709A/VZ709A สามารถแสดงปุ่มควบคุมต่างๆ�เช่นเดียวกับปุ่มบน iPod ของคุณบนหน้าจอ
แบบทัชสกรีน�ภาพกราฟิกเหมือนจริงทำาให้ใช้งานง่าย�ผู้ใช้ iPod อยู่แล้วสามารถเข้าใจและใช้หน้าจอควบคุมนี้ได้ทันที�
ทำาให้ไม่ต้องเรียนรู้วิธีการใช้งานใหม่อีก�ข้อมูลทุกอย่างรวมทั้งการเลือกอัลบั้ม/เพลง/เพลย์ลิสต์อยู่เพียงปลายนิ้วของคุณ

* �เมื่อต้องการเชื่อมต่อกับ iPod โปรดใช้สาย USB ที่ให้มากับ iPod 
* สำาหรับการดูวิดีโอ�ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสาย CCA723 / CCA748
* �สำาหรับ iPod รุ่นที่สามารถเชื่อมต่อได้�โปรดดูในเว็บไซต์ของเรา ไมโครโฟน

แฮนด์ฟร ีBluetooth ในตัว

เพียบพร้อมด้วยความบันเทิงครบครันในเครื่องขนาด 1-DIN 

แผงควบคุมเปิดปิด
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
และช่องใส่แผ่นดิสก ์
(VX709A)

• ขนาดบางกะทัดรัดใช้งานได้อเนกประสงค์ 
• เล่นไฟล ์MPEG 1/2/4, MP3 และ WMA ได้ 
• ปรับโหมดแสดงผลได้ทั้งกว้าง/ปกติ 
• รีโมตคอนโทรลแบบอินฟราเรดพร้อมแสดงข้อมูลบนหน้าจอ 
• ช่องต่อ Audio/Video Input 2 ช่อง
��สำาหรับอุปกรณ์ต่อพ่วงภายนอก 
• �ช่องต่อ Audio/Video Output 1 ช่อง
สำาหรับเชื่อมต่อจอมอนิเตอร์เพิ่มเติม

• �ไฟอ่านหนังสือในตัว
• �หูฟัง 2 ชุดสำาหรับ OHM1075VD, 
หูฟัง 1 ชุดสำาหรับ OHM875VD

• ช่องต่อ AV Input 2 ช่อง (Line-out จากสายหลังเครื่องและมินิแจ็คด้านหน้า) 
• ช่องรับส่งสัญญาณออดิโอแบบ IR สองแชนแนลสำาหรับ WH253H
• อุปกรณ์ยึดกับหมอนพิงศีรษะ 
• ช่องเสียบหูฟังแบบมินิแจ็ค

• กรอบเล็กกะทัดรัดติดตั้งบนหมอนพิงศีรษะได้ง่าย 
(192.7 (กว้าง) × 133.5 (สูง) × 32.5 (ลึก) มม.) 
• ขนาด: 177.8 (กว้าง) × 118.5 (สูง) × 27.5 (ลึก) มม.

• กรอบเล็กกะทัดรัดติดตั้งบนหมอนพิงศีรษะได้ง่าย 
(160.8 (กว้าง) × 111.8 (สูง) × 32.5 (ลึก) มม.) 
• ขนาด: 150 (กว้าง) × 101 (สูง) × 27 (ลึก) มม.

VMA773
จอมอนิเตอร์ 7 นิ้ว/16:9 
ติดตั้งที่หมอนพิงศีรษะหรือแยกอิสระ

VMA573
จอมอนิเตอร ์5.6 นิ้ว/16:9 
ติดตั้งที่หมอนพิงศีรษะหรือแยกอิสระ

เพลิดเพลินกับระบบโฮมเธียเตอร์ภายในรถของคุณ

• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW ได้ทันที
• เล่นแผ่น CD-DA/HDCD/CD-R/RW ได้ทันที
• �เล่นไฟล ์MP3/WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
• ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM 
   ได้ 6 สถานี
• �ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสาย 

CCUIPOD2)
• ช่องต่อ AV Input ด้านหลัง
• ช่องต่อ AV Output ด้านหลัง
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลแบบ 4 โวลต์

•  �หน้าจอ LCD เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีชั้นสูง
ใหม่ล่าสุด�และสามารถแสดงภาพเป็นจำานวนพิกเซลได้ถึง 
99.99%�อย่างไรก็ตาม�โปรดทราบว่าอาจมีพิกเซล
ที่บกพร่องในอัตรา 0.01% หรือน้อยกว่านั้น

• ��ไม่มีการรับประกันใดๆ�ว่าเครื่องเสียงทุกรุ่นในแคตาล็อก
ฉบับนี้จะสามารถเล่นแผ่น CCCD (Copy Control CD), 
Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/ RW 
และ DVD±R/RW ได้

ความบันเทิง “ขณะนั่งรถ” สำาหรับผู้โดยสารที่เบาะหลัง

CAA-185

VZ709A
(หรือ VX709A / 
VZ509A)

ตรวจจับสัญญาณเกียร์ถอย

CC2011E
กล้อง CCD

สายเชื่อมต่อ
CCA532 � 7 เมตร
CCA533	 10 เมตร
CCA534� 15 เมตร

ช่องต่อวิดีโอ Line-out 
สำาหรับกล้อง�CCD

ช่องต่อวิดีโอ Line-in 
สำาหรับกล้อง CCD

ขนาดจริง

VB476
DVD/CD/VCD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์

• เล่นแผ่น DVD±R/DVD±RW/CD-R/CD-RW ได้ทันที 
• เล่นแผ่น DVD-Video และ Audio/Video-CD ได้ 
• เล่นไฟล ์MP3/WMA ได้ 
• ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได ้18 สถานีและ AM ได้ 12 สถาน ี
• ช่องต่อ AUX Input 2 แชนแนล 
• ช่องต่อวิดีโอ Line-out 2 ช่อง 
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล 

ผู้แทนจำ�หน่�ย

SRU1720M

SRU1720M

SRE1721R

SRE1721R
APA4360

VMA773

iPod

สาย RCA

สาย RCA

Video-out 
ด้านหลัง

สายเชื่อมต่อ (CCA723 / CCA748)

VX709A / VZ709A
ช่องต่อ USB

หน่วยความจำา USB 
(อุปกรณ์)

สาย RCA

PXW1052

XR2110

ตัวอย่างการจัดระบบ VX709A / VZ709A

CC2011E
CAA185โทรศัพท์มือถือ��

ที่มี Bluetooth

แอมปลิฟายเออร์คลาส AB

• เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW ได้ทันที
• เล่นแผ่น CD-DA/CD-R/RW ได้ทันที
• �แฮนด์ฟร ีBluetooth (HFP & OPP) 
และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP)

• �เล่นไฟล ์MP3 และ WMA พร้อมแสดง
ข้อมูล ID3-TAG

• �ควบคุม iPhone/iPod ผ่าน USB โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์
เสริมสาย CCA723 / CCA748 สำาหรับด ูiPod Video)

• �ช่องต่อ USB ด้านหลัง
• �ช่องต่อ AV AUX Input 2 ช่อง
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล 

VMA773 / 
VMA573

WH253H

ออดิโอ
(ซ้าย/ขวา)

SRV202

SRE1721SSRE1721R

VB476

ระบบกล้อง CCD มองภาพท้ายรถ

97°130°

แอมปลิฟายเออร์คลาส GH PXW / PFW ซีรีย์

• �เล่นแผ่น DVD-Video/DVD±R/DVD±RW/
CD/CD-R/RW/Video-CD ได้ทันที 

• �แฮนด์ฟร ีBluetooth® (HFP & OPP) 
และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP& AVRCP)

• �เล่นไฟล ์MP3/WMA/AAC พร้อมแสดง
ข้อมูล ID3-TAG 

• �ผ่านการรับรองจาก DivX® อย่างเป็นทางการ
• �ช่องต่อ USB ด้านหลัง
• �ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสาย 

CCA723 / CCA748 สำาหรับด ูiPod Video)
• �ช่องต่อ AV Input
• �ช่องต่อ RCA สำาหรับกล้องมองภาพท้ายรถ
• �ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลและ Pre-out 

2 แชนแนลสำาหรับห้องโดยสารตอนหน้าและตอนหลัง
SRV ซีรีย์

WQ ซีรีย์

ITALDESIGN-GIUGIARO
“QUARANTA” คอนเซ็ปต์คาร  ์
Clarion H.M.I. ออกแบบโดย GIUGIARO 
ดีไซเนอร์ชาวอิตาเลียนและสถาบันออกแบบ�
รถยนต์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

อุปกรณ์เสริม



 คัสตอมฟิต

BLT370
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเสียง / โทรศัพท์มือถือ
ผ่าน Bluetooth สำาหรับช่อง AUX INPUT
• สำ�หรับ DXZ786USB/DXZ586USB/
FZ409A/CZ309A/CZ200A/CZ100A/
DUZ386MP/DUB276MP/DUB276MPW

RCB199
ไมโครโฟนเสริมภายนอก
• สำ�หรับ VZ709A/
VX709A/MAX686BT/�
VRX786BT

MCD360
อิเล็กทรอนิกส์ 
ครอสโอเวอร์ 3 ทาง

แคต�ล็อกเครื ่องเสียงรถยนต์และมัลติมีเดีย 
ปี 2010 – 2011

CZ500A
Bluetooth CD/USB/MP3/WMA รีซีฟเวอร ์

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

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

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

SRU1720M
สูงสุด 350 วัตต ์
ชุดลำาโพงมัลติฟิต
 16.5 ซม. (6-3/4″) / 15 ซม. × 20 ซม. (6″ × 8″)

SRU1320M
สูงสุด 250 วัตต ์
ชุดลำาโพงมัลติฟิต
 13 ซม. (5-1/4″) / 13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)

SRU310H
สูงสุด 300 วัตต ์
โดมทวีตเตอร ์2.5 ซม. (1″)

SRP4620M
สูงสุด 150 วัตต ์
ชุดลำาโพงมัลติฟิต
10 ซม. (4″) / 10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″) 
•  พร้อมชุดแปลงแบบ OEM 

10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″)

SRP6920M
สูงสุด 450 วัตต ์
ชุดลำาโพงมัลติฟิต
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″) 

SRP1721S
สูงสุด 350 วัตต ์
ชุดลำาโพงแยกชิ้น 2 ทาง
16.5 ซม. (6-1/2″)

SRP1321S
สูงสุด 300 วัตต ์
ชุดลำาโพงแยกชิ้น 2 ทาง
13 ซม. (5-1/4″)

FZ709A
Bluetooth USB/MP3/WMA/AAC รีซีฟเวอร์

FZ409A
USB/MP3/WMA/AAC รีซีฟเวอร์

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

CZ200A
CD/USB/MP3/WMA รีซีฟเวอร์ DUZ386MP

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

HX-D2
CD รีซีฟเวอร์พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

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

CZ100A
CD/MP3/WMA รีซีฟเวอร์

FB286BTB / FB276BT
Bluetooth SD/MP3 รีซีฟเวอร์

DUB276MP / DUB276MPW
CD/USB/MP3/WMA รีซีฟเวอร์แบบ 2-DIN

•  เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที 
• เล่นไฟล ์MP3, WMA และ iTunes® AAC 
• ช่องต่อ USB ด้�นหลัง 
• ควบคุม iPod ผ่�น USB โดยตรง 
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลแบบ 6 โวลต์ 
• ปุ่มปรับคว�มดังซับวูฟเฟอร ์
• ระบบปรับสภ�พเสียง 
• ระบบควบคุม Digital Time Alignment 
• แอกทีฟครอสโอเวอร์แบบ 3 ท�ง 
• “SLIDETRAK” เพิ่มคว�มสะดวกในก�รใช้ง�น 

•  เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที 
•  เล่นไฟล ์MP3, WMA และ iTunes® AAC
•  ช่องต่อ USB ด้�นหน้�  
• ควบคุม iPod ผ่�น USB โดยตรง 
• ระบบปรับสภ�พเสียง 
• Digital Z-Enhancer 
• พ�ร�เมตริกอีควอไลเซอร ์2 แบนด์ 
• “SLIDETRAK” เพิ่มคว�มสะดวกในก�รใช้ง�น 
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลแบบ 6 โวลต์ 

อุปกรณ์เสริม

แฮนด์ฟรี
ไมโครโฟน
ให้ม�ด้วย

CD เชนเจอร์แบบ 6 แผ่นในตัว

อุปกรณ์เสริม

•  แฮนด์ฟร ีBluetooth (HFP & OPP) 
และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP) 
(เฉพ�ะ FZ709A) 

•  เล่นไฟล ์MP3, WMA และ iTunes® AAC 
พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG 

• �USB ออดิโอสำ�หรับ iPod (ด้�นหลัง) 
• �BBE MP ปรับปรุงคุณภ�พเสียงที่บีบอัด 
• Beat EQ ปรับแต่งเสียง 
• ฟิลเตอร์กรองคว�มถี่สูงและต่ำ�ในตัว 
• หน้�จอทำ�ง�นแบบสัมผัส 
•  จอภ�พแบบ Full dot OEL (Organic Electro 

Luminescence) 
•  ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลแบบ 4 โวลต์ 

(เฉพ�ะ FZ709A) 
•  ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลแบบ 2 โวลต์ 

(เฉพ�ะ FZ409A) 
•  รีโมตคอนโทรล (เฉพ�ะ FZ709A / อุปกรณ์เสริม
สำ�หรับ FZ409A) 

•  ดู iPod Video ได้ทันที (อุปกรณ์เสริมสำ�หรับ CCA723 / 
CCA748 และต้องใช้จอมอนิเตอร์อเนกประสงค์)

•  เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ทันที (เฉพ�ะ FZ409A / 
อุปกรณ์เสริม BLT370)

•  เล่นแผ่น CD-DA/CD-R/RW ได้ทันที 
•  แฮนด์ฟร ีBluetooth® (HFP & HSP) และ
ออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP) 

•  เล่นไฟล ์MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล 
ID3-TAG 

• �USB ออดิโอสำ�หรับ iPod® และ iPhoneTM  
• ช่องต่อ AUX Input ด้�นหน้�ปรับระดับเสียงได ้
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนลแบบ 4 โวลต์ 

•  เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที 
•  เล่นไฟล ์MP3, WMA และ iTunes® AAC พร้อมแสดง
ข้อมูล ID3-TAG 

• �USB ออดิโอสำ�หรับ iPod 
•  ช่องต่อ USB ด้�นหน้� 
• ช่องต่อ AUX Input ด้�นหน้�ปรับระดับเสียงได ้
• �Z-Enhancer Plus เน้นพลังเสียง  
• MAGNA BASS EX เพิ่มพลังเสียงไดน�มิกเบส  
•  ฟิลเตอร์กรองคว�มถี่สูงและต่ำ�ในตัว 
• หน้�จอแถวเดียวมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้�จอ 
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 6 แชนแนล 

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที 
•  แฮนด์ฟร ีBluetooth® (HFP & OPP) 
และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP& AVRCP) 

•  เล่นไฟล ์MP3, WMA และ iTunes® AAC 
พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG 

• USB ออดิโอสำ�หรับ iPod (ด้�นหลัง) 
• ช่องต่อ AUX Input ด้�นหน้�ปรับระดับเสียงได ้
• �BBE® MP ปรับปรุงคุณภ�พเสียงที่บีบอัด
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล (หน้� + หลัง/ซับวูฟเฟอร)์ 

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที 
• เล่นไฟล ์MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG 
• ตั้งสถ�นีวิทยุ FM ล่วงหน้�ได ้18 สถ�นีและ AM ได้ 6 สถ�น ี
•  หน้�จอแบบ VF พร้อมระบบ Spectrum และรหัสผ่�นส่วนตัว 
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล 
• ช่องต่อ AUX Input 2 แชนแนลปรับระดับเสียงได ้
•  ควบคุม iPod ผ่�น CeNET (ต้องใช้ EA1251)

• �Dual Burr-Brown Converter แบบ 24 บิต
แปลงสัญญ�ณดิจิทัลเป็นอน�ล็อกด้วยอัตร�แซมปลิง 
96kHz และ DSP 

• ครอสโอเวอร์แบบ 4 ท�งในตัว 
•  พ�ร�เมตริกอีควอไลเซอร ์5 แบนด์ 
• �Digital Time Alignment สำ�หรับแต่ละไลน์เอ�ต์พุต 
•  ช่องเอ�ต์พุต RCA เคลือบทองปร�ศจ�กออกซิเจน 

4 โวลต์ 8 แชนแนล 
•  วงจรปรับระดับคว�มดังด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ขั้นละ 0.5dB  

• แชสซีเคลือบทองแดง 
• ช่องต่อ AUX Input 2 แชนแนล 2 ช่อง 
•  ควบคุม iPod ผ่�น CeNET (ต้องใช้ EA1251)

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที 
• เล่นไฟล ์MP3, WMA และ iTunes® AAC 
• ช่องต่อ USB ด้�นหลัง 
• ควบคุม iPod ผ่�น USB โดยตรง 
• Z-Enhancer Plus  �
• MAGNA BASS EX เพิ่มพลังเสียงไดน�มิกเบส 
• หน้�จอ 2 แถวมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้�จอ 
• ช่องต่อ AUX Input ด้�นหน้�ปรับระดับเสียงได ้
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล 

• เล่นแผ่น CD-R/RW ได้ทันที 
• เล่นไฟล ์MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG 
• ช่องต่อ USB ด้�นหน้�เพิ่มคว�มสะดวก 
• MAGNA BASS EX เพิ่มพลังเสียงไดน�มิกเบส 
• หน้�จอแถวเดียวมองเห็นได้ชัดเจนพร้อมสกรีนเซฟเวอร์พักหน้�จอ 
• หน้�จอ 728 สีพร้อมปุ่มเรืองแสง 
• ช่องต่อ AUX Input ด้�นหน้�ปรับระดับเสียงได ้
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล 

•  ช่องใส่ก�ร์ด SD สำ�หรับเล่นเพลง 
•  เล่นไฟล ์MP3 พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
•  แฮนด์ฟร ีBluetooth (HFP) และ
ออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP) 

• หน้�จอเรืองแสง 728 ส ี
• ช่องต่อ AUX input 
• ช่องต่อออดิโอ Pre-out 2 แชนแนล

แฮนด์ฟรี
ไมโครโฟน
ให้ม�ด้วย

• เล่นแผ่น CD-DA/CD-R/RW ได้ทันที 
•  เล่นไฟล ์MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG 
• �USB ออดิโอสำ�หรับ iPod และ iPhone 
• ช่องต่อ AUX Input ด้�นหน้�ปรับระดับเสียงได ้
• �Beat EQ ปรับแต่งเสียง 
•  ฟิลเตอร์กรองคว�มถี่ต่ำ�ในตัว 
•  ปุ่มปรับคว�มดังแบบโรต�ร ี
•  ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล (หน้� + หลัง/ซับวูฟเฟอร)์ 

• เล่นแผ่น CD-DA/CD-R/RW ได้ทันที 
•  เล่นไฟล ์MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
• ตั้งสถ�นีวิทยุ FM ล่วงหน้�ได ้18 สถ�นีและ AM ได้ 6 สถ�น ี
• ช่องต่อ AUX Input ด้�นหน้�ปรับระดับเสียงได ้
• ปุ่มปรับคว�มดังซับวูฟเฟอร ์
• Beat EQ ปรับแต่งเสียง 
• ฟิลเตอร์กรองคว�มถี่ต่ำ�ในตัว 
• ปุ่มปรับคว�มดังแบบโรต�ร ี
•  ช่องต่อออดิโอ Pre-out 4 แชนแนล (หน้� + หลัง/ซับวูฟเฟอร)์ 

SRQ1621S
สูงสุด 280 วัตต ์
ชุดลำาโพงแยกชิ้น 2 ทาง
16 ซม. (6-1/2″)

SRQ1631R
สูงสุด 280 วัตต์ 
ลำาโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 16 ซม. (6-1/2″)

SRG1621R
สูงสุด 180 วัตต์ ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 16 ซม. (6-1/2″)

SRG1021R
สูงสุด 140 วัตต์ ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 10 ซม. (4″)

SRG4621C
สูงสุด 150 วัตต ์ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″)

SRE1321S
สูงสุด 200 วัตต ์
ชุดลำาโพงแยกชิ้น 2 ทาง 
13 ซม. (5-1/4″)

SRE2031R 
สูงสุด 400 วัตต ์
ลำาโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 20 ซม. (8″)

ชุดลำาโพงแยกชิ้น

ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง

ลำาโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง

SRE1321R 
สูงสุด 160 วัตต ์
ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 13 ซม. (5-1/4″)

SRE6931R 
สูงสุด 350 วัตต ์
ลำาโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″) 

SRE1731R
สูงสุด 250 วัตต์ 
ลำาโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 16.5 ซม. (6-1/2″)

SRE1721S
สูงสุด 250 วัตต ์
ชุดลำาโพงแยกชิ้น 2 ทาง 
16.5 ซม. (6-1/2″)

SRQ6932R
สูงสุด 450 วัตต์ 
ลำาโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″) 

SRQ211H
สูงสุด 200 วัตต์ 
โดมทวีตเตอร ์2 ซม. 
(3/4″)

SRG6921R 
สูงสุด 350 วัตต ์
ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″) 

SRG1321R
สูงสุด 160 วัตต์ ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 13 ซม. (5-1/4″)

SRG5721C
สูงสุด 250 วัตต ์ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)

SRG921C
สูงสุด 80 วัตต ์ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 9 ซม. (3-1/2″)

SRE211H
สูงสุด 200 วัตต ์
บาลานซ์ไดร์ฟทวีตเตอร ์2.5 ซม. (1″)

SRE1331R
สูงสุด 200 วัตต ์
ลำาโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง 13 ซม. (5-1/4″)

SRE1021R
สูงสุด 140 วัตต ์
ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 10 ซม. (4″)

SRE6921R
สูงสุด 300 วัตต ์
ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)

SRE1721R
สูงสุด 200 วัตต ์
ลำาโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 16.5 ซม. (6-1/2″)

อัลตราซีรีย์ SRQ ซีรีย์

SRG ซีรีย์

SRE ซีรีย์

ใช้วัสดุเกรดสูงสุดเพื่อรองรับกำาลังขับสูง 
ตอบสนองได้เหนือกว่า และเพิ่มความสวยงาม

แยกวูฟเฟอร์และทวีตเตอร์ออกจากกันเพื่อเพิ่ม
คุณภาพในการอัพเกรดระบบเครื่องเสียงรถยนต์
ของคุณ

มีให้เลือกครบครันทั้งชุดลำาโพงแยกชิ้น มัลติแอกเชียล  
โคแอกเชียล พร้อมคุณภาพเสียงชั้นเยี่ยม

ชุดลำาโพงแยกชิ้นและลำาโพงมัลติแอกเชียล 
ช่วยเพิ่มอรรถรสในการรับฟัง

ลำาโพงโคแอกเชียลหลากหลายขนาดเหมาะสำาหรับอัพเกรด
เครื่องเสียงรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงาน

อุปกรณ์เสริม

พลาตินัมซีรีย์

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

เครื่องเสียงรุ่น FZ709A และ FZ409A ลดคว�ม
ยุ่งย�กในก�รใช้ง�น เพียงกดปุ่มฟังก์ชันก�รทำ�ง�น
ที่มีเซ็นเซอร์เรืองแสงไม่กี่ปุ่ม นี่เป็นตัวอย่�งของก�ร
ออกแบบต�มแนวคิด H.M.I. ที่ต้องก�รลดจำ�นวน
ปุ่มลงให้เหลือน้อยที่สุดแต่ยังคงฟังก์ชันก�รทำ�ง�น
สูงสุด โดยเครื่องจะแสดงเฉพ�ะปุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
ก�รทำ�ง�นไว้ใกล้มือ ทำ�ให้ส�ม�รถเลือกใช้ง�นได้ทันที
โดยไม่ต้องมองห�ปุ่ม 

DUB276MP DUB276MPW

แฮนด์ฟรี
ไมโครโฟน
ให้ม�ด้วย
(FZ709A)

แฮนด์ฟรี
ไมโครโฟน
ให้ม�ด้วย

• เอ�ต์พุต 4 โวลต์/6 แชนแนล: เฉพ�ะ FZ709A  
• เอ�ต์พุต 2 โวลต์/6 แชนแนล: เฉพ�ะ FZ409A 
• เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ทันที: เฉพ�ะ FZ409A

DCZ625
CD เชนเจอร์แบบ 
6 แผ่นพร้อมระบบ 
CeNET 

<ลักษณะของเฟส>
เกิดก�ร 
เลื่อนเฟส

สร้�ง 
คว�มถี่
ช่วงสูง 

แผนภ�พแนวคิดลักษณะของ
คว�มถี/่เฟส

<ลักษณะของคว�มถี่>

เสียงทั่วไป
เสียงที่ผ่�นก�รแซมปลิง 96kHz

100k(Hz)96k70k40k20k10k0

0

-40

-80

(dB)

0˚

อุปกรณ์เสริม

SRQ6831C
สูงสุด 350 วัตต ์ลำาโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 15 ซม. × 20 ซม. (6″ × 8″)

SRQ5730C
สูงสุด 250 วัตต ์ลำาโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)

ลำาโพงวงรี

 คัสตอมฟิต

ทวีตเตอร์
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