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

•  เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
•  ควบคุม iPod และ iPhone โดยตรง
• ช่องต่อ USB ด้านหน้า
• Beat EQ ปรับแต่งเสียง
• Audio Pre-Out 4 แชนแนล แบบ 2 โวลต์
• MOS-FET เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 4 × 50 วัตต์

•  Dual Burr-Brown Converters แบบ 24-bit แปลง
สัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อกด้วยอัตราแซมปลิง 96kHz 
และ DSP

•  ครอสโอเวอร์แบบ 4 ทางในตัว
•  Parametric Equaliser 5 แบนด์
•  Digital Time Alignment ส�าหรับแต่ละไลน์เอาต์พุต
•  ช่องเอาต์พุต RCA เคลือบทองปราศจากออกซิเจน 8 โวลต์ 

8 แชนแนล
•  วงจรปรับระดับความดังด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ขั้นละ 0.5 dB
• แชสซีเคลือบทองแดง
• ช่องต่อ AUX Input 2 แชนแนล 2 ช่อง
•  ควบคุม iPod ผ่าน CeNET (ต้องใช้ EA1251)

•  เล่นแผ่น CD-R / RW ได้ทันที
•  เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมลู ID3-TAG
•  ควบคมุ iPod และ iPhone โดยตรง
• ช่องต่อ USB ด้านหน้า
• Beat EQ ปรับแต่งเสียง
• Audio Pre-Out 4 แชนแนล แบบ 2 โวลต์
• MOS-FET เพาเวอร์แอมปลฟิายเออร์ 4 × 50 วตัต์

•  เล่นแผ่น CD-DA / CD-R / RW ได้ทันที
•  เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
• ช่องต่อ AUX Input ด้านหน้าปรับระดับเสียงได้
• Beat EQ ปรับแต่งเสียง
• Audio Pre-Out 2 แชนแนล แบบ 2 โวลต์
• MOS-FET เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 4 × 45 วัตต์

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

•  เล่นไฟล์ MP3, WMA และ iTunes® AAC พร้อมแสดง
ข้อมูล ID3-TAG

•  USB ออดิโอส�าหรับ iPod (ด้านหลัง)
•  BBE MP ปรับปรุงคุณภาพเสียงที่บีบอัด
• Beat EQ ปรับแต่งเสียง
• ฟิลเตอร์กรองความถี่สูงและต�่าในตัว
• การใช้งาน Touch Sensor
•  จอภาพแบบ Full dot OEL (Organic Electro 

Luminescence)
•  Audio Pre-Out 6 แชนแนล แบบ 4 โวลต์ (เฉพาะ FZ709A)
•  Audio Pre-Out 6 แชนแนล แบบ 2 โวลต์ (เฉพาะ FZ709A)
•  รีโมตคอนโทรล (เฉพาะ FZ709A / อุปกรณ์เสริมส�าหรับ 

FZ409A)
•  ดู iPod Video ได้ทันที (อุปกรณ์เสริมส�าหรับ CCA748  
และต้องใช้จอมอนิเตอร์อเนกประสงค์)

•  เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ทันที (เฉพาะ FZ409A /  
อุปกรณ์เสริมส�าหรับ BLT370)

CD Changer แบบ 6 แผ่นในตัว

• เล่นแผ่น CD-R / RW ได้ทันที
• เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
•  ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้ 18 สถานี และ AM ได้ 6  
สถานี

•  หน้าจอแบบ VF พร้อมระบบ Spectrum
• Audio Pre-Out 4 แชนแนล
• ช่องต่อ AUX Input 2 แชนแนลปรับระดับเสียงได้
•  ควบคุม iPod ผ่าน CeNET (ต้องใช้ EA1251)

APA4360
แอมปลิฟายเออร์ คุณภาพเสียงชั้นเยี่ยม  
4/3/2 แชนแนล 720 วัตต์

XR2110
เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์  
420 วัตต์

XH7110
โมโนเพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 850 วัตต์

XR2210
เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์  
200 วัตต์ 2/1 แชนแนล

APA2180
แอมปลิฟายเออร์ คุณภาพเสียงชั้นเยี่ยม  
2/1 แชนแนล 360 วัตต์

XR2410
เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์  
400 วัตต์ 4/3/2 แชนแนล

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

WG2510
ซับวูฟเฟอร์ วอยซ์คอยล์ 4 โอห์ม  
25 ซม. [10″]  
สูงสุด 900 วัตต์

WQ3010D
ซับวูฟเฟอร์ วอยซ์คอยล์คู่ 4 โอห์ม  
30 ซม. [12″]  
สูงสุด 1500 วัตต์

WG3010
ซับวูฟเฟอร์ วอยซ์คอยล์ 4 โอห์ม  
30 ซม. [12″]  
สูงสุด 900 วัตต์

ซับวูฟเฟอร์ WG ซีรีย์

SRU1720M
ชุดล�าโพงมัลติฟิต 16.5 ซม. (6-3/4″) /  
15 ซม. × 20 ซม. (6″ × 8″)  
สูงสุด 350 วัตต์

SRU1320M
ชุดล�าโพงมัลติฟิต 13 ซม. (5-1/4″) /  
13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)  
สูงสุด 250 วัตต์

SRU310H
โดมทวีตเตอร์ 2.5 ซม. (1″)  
สูงสุด 300 วัตต์

SRP4620M
ชุดล�าโพงมัลติฟิต  
10 ซม. (4″) / 10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″)  
สูงสุด 150 วัตต์
•  พร้อมชุดแปลงแบบ  

OEM 10 ซม. × 15 ซม. (4″ × 6″)

SRP6920M
ชุดล�าโพงมัลติฟิต  
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)  
สูงสุด 450 วัตต์

SRP1721S
ชุดล�าโพงแยกชิ้น 2 ทาง  
16.5 ซม. (6-1/2″)  
สูงสุด 350 วัตต์

SRP1321S
ชุดล�าโพงแยกชิ้น 2 ทาง  
13 ซม. (5-1/4″)  
สูงสุด 300 วัตต์

ใช้วัสดุเกรดสูงสุดเพื่อรองรับก�าลังขับสูง ตอบสนองได้เหนือกว่า และเพิ่มความสวยงาม

แยกวูฟเฟอร์และทวีตเตอร์ออกจากกัน เพื่อเพิ่มคุณภาพในการอัพเกรดระบบเครื่องเสียง
รถยนต์ของคุณ

SRE1321S
ชุดล�าโพงแยกชิ้น 2 ทาง  
13 ซม. (5-1/4″)  
สูงสุด 200 วัตต์

SRE2031R 
ล�าโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง  
20 ซม. (8″)  
สูงสุด 400 วัตต์

SRE1321R 
ล�าโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 13 ซม. (5-1/4″) 
สูงสุด 160 วัตต์

SRE6931R 
ล�าโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง  
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)  
สูงสุด 350 วัตต์

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

SRE1721S
ชุดล�าโพงแยกชิ้น 2 ทาง  
16.5 ซม. (6-1/2″)  
สูงสุด 250 วัตต์

SRE211H
บาลานซ์ไดรฟ์ทวีตเตอร์ 2.5 ซม. (1") 
สูงสุด 200 วัตต์

SRE1331R
ล�าโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง  
13 ซม. (5-1/4″)  
สูงสุด 200 วัตต์

SRE1021R
ล�าโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 10 ซม. (4″)  
สูงสุด 140 วัตต์

SRE6921R
ล�าโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 15 ซม. × 23 ซม. 
(6″ × 9″) สูงสุด 300 วัตต์

SRE1721R
ล�าโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 16.5 ซม. (6-1/2″) 
สูงสุด 200 วัตต์

มีให้เลือกครบครันทั้งชุดล�าโพงแยกชิ้น มัลติแอกเชียล และโคแอกเชียล พร้อมคุณภาพเสียงชั้น
เยี่ยม

SRQ1621S
ชุดล�าโพงแยกชิ้น 2 ทาง  
16 ซม.(6-1/2″)  
สูงสุด 280 วัตต์

SRQ1631R
ล�าโพงมัลติแอกเชียล 16 ซม. (6-1/2″)  
สูงสุด 280 วัตต์

SRG1621R
ล�าโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 16 ซม. (6-1/2″) สูงสุด 180 วัตต

SRG1021R
ล�าโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 10 ซม. (4″) สูงสุด 140 วัตต์

SRQ6932R
ล�าโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง  
ขนาด 15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)  
สูงสุด 450 วัตต์

SRQ211H
โดมทวีตเตอร์ 2 ซม. 
สูงสุด 200 วัตต์

SRG6921R
ล�าโพงโคแอกเชียล 2 ทาง  
15 ซม. × 23 ซม. (6″ × 9″)  
สูงสุด 350 วัตต์

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

SRG4621C
ล�าโพงโคแอกเชียล 2 ทาง  
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 10 ซม. × 15 ซม. (4″ x 6″)  
สูงสุด 150 วัตต์

SRG5721C
ล�าโพงโคแอกเชียล 2 ทาง  
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)  
สูงสุด 250 วัตต์

SRG921C
ล�าโพงโคแอกเชียล 2 ทาง 
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 9 ซม. (3-1/2″) สูงสุด 80 วัตต์

ชุดล�าโพงมัลติแอกเชียลและล�าโพงแยกชิ้น คือค�าตอบส�าหรับระบบ
เสียงอคุสติกของคุณ

ล�าโพงโคแอกเชียลหลากหลายขนาด เหมาะส�าหรับอัพเกรด 
เครื่องเสียงรถยนต์มาตรฐานที่ติดตั้งมาจากโรงงาน

SRQ6831C
ล�าโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง  
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 15 ซม. × 20 ซม. (6″ × 8″)  
สูงสุด 350 วัตต์

SRQ5730C
ล�าโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง  
ติดตั้งเฉพาะรุ่น 13 ซม. × 18 ซม. (5″ × 7″)  
สูงสุด 250 วัตต์

อุปกรณ์เสริม

CZ501A

Bluetooth CD / USB / MP3 / WMA รีซีฟเวอร์

CX501A

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

HX-D2

CD รีซีฟเวอร์พร้อมระบบควบคุมผ่าน CeNET

CX201A

CD / USB / MP3 / WMA รีซีฟเวอร์แบบ 2-DIN

WXZ466MP

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

FZ709A / FZ409A

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

CZ201A / CZ201AR

CD / USB / MP3 / WMA รีซีฟเวอร์

CZ101A / CZ101AR

CD / MP3 / WMA รีซีฟเวอร์

DXZ786USB

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

•  เล่นแผ่น CD-R / RW ได้ทันที
• เล่นไฟล์ MP3, WMA และ iTunes® AAC
• ช่องต่อ USB ด้านหลัง
• ควบคุม iPod ผ่าน USB โดยตรง
• ช่องต่อออดิโอ Pre-Out 6 แชนแนล แบบ 6 โวลต์
• ปุ่มปรับความดังซับวูฟเฟอร์
• ระบบปรับสภาพเสียง
• ระบบควบคุม Digital Time Alignment
• แอคทีฟครอสโอเวอร์ แบบ 3 ทาง
• “SLIDETRAK” เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน

เครื่องเสียงรุ่น FZ709A และ FZ409A ลดความ
ยุ่งยากในการใช้งาน เพียงกดปุ่มฟังก์ชันการท�างาน
ที่มีเซ็นเซอร์เรืองแสงไม่กี่ปุ่ม นี่เป็นตัวอย่างของการ
ออกแบบตามแนวคิด H.M.I. ที่ต้องการลดจ�านวน
ปุ่มลงให้เหลือน้อยที่สุด แต่ยังคงฟังก์ชันการท�างาน
สูงสุด โดยเครื่องจะแสดงเฉพาะปุ่มที่เกี่ยวข้องกับ
การท�างานไว้ใกล้มือ ท�าให้สามารถเลือกใช้งานได้ทันที 
โดยไม่ต้องมองหาปุ่ม

แฮนด์ฟรีไมโครโฟนให้มาด้วย  
(FZ709A)

FZ409A

FZ709A

ซับวูฟเฟอร์ WQ ซีรีย์
Series

Series

แอมปลิฟายเออร์ XH ซีรีย์ (คลาส GH)
Series

แอมปลิฟายเออร์ APA ซีรีย์ (คลาส AB)
Series

ไมโครโฟน

•  เล่นแผ่น CD-DA / CD-R / RW ได้ทันที
•  แฮนด์ฟรี Bluetooth® ในตัว (HFP & PBAP)
•  เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
•  ควบคุม iPod® และ iPhone® โดยตรง
• ช่องต่อ USB ด้านหน้า
• ช่องต่อ AUX Input ด้านหน้าปรับระดับเสียงได้
• Beat EQ ปรับแต่งเสียง
• ฟิลเตอร์กรองความถี่สูงและต�่าในตัว
• Audio Pre-Out 6 แชนแนล แบบ 4 โวลต์
• MOS-FET เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 4 × 50 วัตต์

•  เล่นแผ่น CD-DA / CD-R / RW ได้ทันที
•  เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
• ควบคุม iPod และ iPhone โดยตรง
• ช่องต่อ USB ด้านหน้า
• ช่องต่อ AUX Input ด้านหน้าปรับระดับเสียงได้
• Beat EQ ปรับแต่งเสียง
• Audio Pre-Out 2 แชนแนล แบบ 2 โวลต์
• MOS-FET เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ 4 × 45 วัตต์

CZ201AR

CZ101A

CZ101AR

• เอาต์พุต 4 โวลต์ / 6 แชนแนล: เฉพาะ FZ709A
• เอาต์พุต 2 โวลต์ / 6 แชนแนล: เฉพาะ FZ409A
• เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ทันที: เฉพาะ FZ409A

ไมโครโฟน

แผนภาพแนวคิดลักษณะของความถี่ / เฟส

<ลักษณะของเฟส>

เกิดการเลื่อนเฟส

สร้างความถี่
ช่วงสูง

<ลักษณะของความถี่>

เสียงทั่วไป
เสียงที่ผ่านการแซมปลิง 96kHz

100k(Hz)96k70k40k20k10k0

0

-40

-80

(dB)

0˚

Series

แอมปลิฟายเออร์ XR ซีรีย์ (คลาส AB)

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

อุปกรณ์เสริม

ล�าโพง อัลตราซีรีย์
Series

ล�าโพง พลาตินัมซีรีย์
Series

ล�าโพง SRE ซีรีย์
Series

ชุดล�าโพงแยกชิ้น

ล�าโพงโคแอกเชียล 2 ทาง

ล�าโพงมัลติแอกเชียล 3 ทาง

ล�าโพงวงรี

ทวีตเตอร์

ล�าโพง SRQ ซีรีย์
Series

ล�าโพง SRG ซีรีย์

คัสตอมฟิต

คัสตอมฟิต

Series

CZ201A

อุปกรณ์เสริม

แคตาล็อกเครื่องเสียงรถยนต์และมัลติมีเดีย ปี 
2011 – 2012

เฉพาะ FZ709A



NX501A
หรือจอมอนิเตอร์รุ่นอื่นๆ กล้องท้ายรถ

VMA773
จอมอนิเตอร์ 7 นิ้ว / 16:9 ติดตั้งที่หมอนพิง
ศีรษะหรือแยกอิสระ

VMA573
จอมอนิเตอร์ 5.6 นิ้ว / 16:9 ติดตั้งที่หมอนพิง
ศีรษะหรือแยกอิสระ

• ความละเอียดระดับ WXGA ส�าหรับรุ่น VT1510B
• ติดตั้งบนเพดาน
• ใช้ได้ทั้งระบบ NTSC และ PAL
• สามารถปรับสี / คอนทราสต์ / ความสว่าง / ความเจือจาง
• ไฟ LED สีขาวทรงโดม
• เครื่องส่งสัญญาณอินฟราเรดในตัว ส�าหรับหูฟังไร้สาย
•  มีหูฟังให้มาด้วย 2 ชุด
• รีโมตคอนโทรลอินฟราเรด
• แสดงผลบนหน้าจอ
• ช่องต่อ AUX Input ขนาด 3.5 มม.
•  ช่องต่อ AV Input (ด้านหลัง) 2 ช่อง / ช่องต่อ AV Output (ด้านหลัง) 1 
ช่อง

• กลไก DVD แบบ Slot-in / USB / SD / MMC
•  แผ่นที่สามารถอ่านได้: รูปแบบ / DVD±R / DVD±RW / CD-DA /  

CD-R / CD-RW / MPEG / MP3 / WMA / VCD / SVCD

• เซ็นเซอร์ CMOS  สี ขนาด1/4” ประสิทธิภาพสูง
• เลนส์แก้วความละเอียดสูง ส�าหรับภาพคุณภาพสูง
• ขนาด: 23.4 (กว้าง) x 23.4 (สูง) x 22 (ลึก) มม.

•  กรอบเล็กกะทัดรัด ติดตั้งบนหมอนพิงศีรษะได้ง่าย 
(192.7 (กว้าง) × 133.5 (สูง) × 32.5 (ลึก) มม.)

•  ขนาด: 177.8 (กว้าง) × 118.5 (สูง) × 27.5 (ลึก) มม.

•  กรอบเล็กกะทัดรัด ติดตั้งบนหมอนพิงศีรษะได้ง่าย 
(160.8 (กว้าง) × 111.8 (สูง) × 32.5 (ลึก) มม.)

• ขนาด: 150 (กว้าง) × 101 (สูง) × 27 (ลึก) มม.

เพลิดเพลินกับระบบโฮมเธียเตอร์ภายในรถของคุณ

RCB-176-600
รีโมตคอนโทรลแบบใช้อินฟราเรด

RCB-187
รีโมตคอนโทรล 
•  ส�าหรับ VZ709A / VX709A / VZ509A

ชุดเชื่อมต่อ iPod ผ่าน CeNET

สายเชื่อมต่อกับ iPod โดยตรง

RCB-147-600
รีโมตคอนโทรลแบบจอยสติกใช้อินฟราเรด

RCB-176-200
รีโมตคอนโทรลแบบใช้อินฟราเรด

รีโมตคอนโทรล
ชุดเชื่อมต่อเพื่อควบคุมการท�างานของ iPod  
ได้ทุกฟังก์ชั่น

CCA-748
สายเชื่อมต่อ iPod Video
•  ส�าหรับ NX501A / VX401A / VZ401A / 

CZ501A / CZ201A / VZ709A / VX709A / 
VZ509A / VZ400A / VX400A / FZ709A / 
FZ409A / MAX686BT / VRX786BT

CCUIPOD2
สายเชื่อมต่อ iPod Audio / Video
•  ส�าหรับ VX409A / VZ409A / VRX486VD / 

MAX386VD

EA1251
ชุดเชื่อมต่อ iPod 
•   ใช้ได้กับ WXZ466MP และ HX-D2  

(เชื่อมต่อผ่านโหมด CD CHANGER)

BLT370
อุปกรณ์รับส่งสัญญาณเสียง /  
โทรศัพท์มือถือผ่าน Bluetooth ส�าหรับช่อง 
AUX Input
•  ส�าหรับ CZ201A / CZ101A /  

DXZ786USB / DXZ586USB /  
FZ409A / CZ309A / CZ200A /  
CZ100A / DUZ386MP /  
DUB276MP /  
DUB276MPW

RCB-199
ไมโครโฟนเสริมภายนอก 
•  ส�าหรับ NX501A / VZ401A / 

VX401A / VZ709A / VX709/
MAX686BT / VRX786BT

MCD360
อิเล็กทรอนิกส์ 
ครอสโอเวอร์ 3 ทาง

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

•  แฮนด์ฟรี Bluetooth (HFP & OPP)  
และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP)

•  เล่นไฟล์ MP3/WMA/AAC พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
•  ผ่านการรับรองจาก DivX® เพื่อเล่น DivX® Video  
ซึ่งรวมทั้งเนื้อหาพรีเมี่ยม

•  ใช้ระบบน�าทางกับอุปกรณ์เสริม NP509A ได้ทันที
•  ช่องต่อ USB ด้านหลัง
•  ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสาย 

CCA748 ส�าหรับดู iPod Video)
•  ช่องต่อ AV
•  ช่องต่อ RCA Input เฉพาะส�าหรับกล้องมองภาพท้ายรถ
•  ช่องต่อ Audio Pre-Out 6 แชนแนล และช่องต่อ  

Audio Pre-Out 2 แชนแนล ส�าหรับ 2-Zone

 2-DIN VX401A / 1-DIN VZ401A
เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดีย พร้อมหน้าจอควบคุมแบบ  
Touch Panel ขนาด 6.2 นิ้ว (2-DIN) หรือ 7 นิ้ว (1-DIN)

 2-DIN VX709A / 1-DIN VZ709A
เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดีย พร้อมหน้าจอควบคุมแบบ 
Touch Panel ขนาด 7 นิ้ว (2-DIN) หรือ 7 นิ้ว (1-DIN)

 2-DIN VX409A / 1-DIN VZ409A
เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดีย พร้อมหน้าจอควบคุมแบบ  
Touch Panel ขนาด 6.5 นิ้ว (2-DIN) หรือ 7 นิ้ว (1-DIN)

• เล่นแผ่น DVD-Video / DVD±R / DVD±RW ได้ทันที
• เล่นแผ่น CD-DA / CD-R / RW ได้ทันที
•  แฮนด์ฟรี Bluetooth (HFP) และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว 

(A2DP & AVRCP)
•  เล่นไฟล์ MP3 และ WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
•  ช่องต่อ USB ด้านหลัง
•  ควบคุม iPod และ iPhone ได้โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
สาย CCA748 ส�าหรับดู iPod Video)

•  ช่องต่อ AV AUX Input 2 ช่อง
• ช่องต่อ RCA Input เฉพาะส�าหรับกล้องมองภาพท้ายรถ
•  Audio Pre-Out 6 แชนแนล

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

•  ระบบน�าทางในตัว บนแฟลชเมมโมรี 4GB
•  ช่องใส่แผ่น microSD ส�าหรับอัพเดตแผนที่น�าทาง
•  แฮนด์ฟรี Parrot Bluetooth® (HFP)  
และออดิโอสตรีมมิ่งในตัว (A2DP & AVRCP)

•  เล่นไฟล์ MP3/WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
•  ช่องต่อ USB ด้านหลัง
•  ควบคุม iPod และ iPhone ได้โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม
สาย CCA748 ส�าหรับดู iPod Video)

•  AV Input 2 ช่อง
•  ช่องต่อ RCA Input เฉพาะส�าหรับกล้องมองภาพท้ายรถ
•  ช่องต่อ Audio Pre-Out 6 แชนแนล แบบ 4 โวลต์และ 
ช่องต่อ Audio Pre-Out 2 แชนแนล ส�าหรับ 2-Zone

NX501A

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดีย 2-DIN พร้อมหน้าจอควบคุมแบบ 
Touch Panel ขนาด 6.2 นิ้ว และระบบน�าทางในตัว

VZ509A

เครื่องเล่น DVD มัลติมีเดีย พร้อมหน้าจอควบคุมแบบ 
Touch Panel ขนาด 7 นิ้ว

VT1510B
จอ LCD มอนิเตอร์สีไวด์สกรีน 15.6 นิ้ว ติดตั้ง
บนเพดาน พร้อมเครื่องเล่น DVD

VT1010B

CC2011E

CC4001U

กล้องมองภาพท้ายรถ

NP509A

ระบบเมมโมรีน�าทางแบบไฮด์อเวย์

CCB509

มุมมองทางภูมิศาสตร์ โมเดลความสูงต�่าของพื้นที่ใน
แบบ 3D

การโมเดลระดับพื้นดินและแสดงภาพแบบ 3D  
ให้มุมมองที่สมจริง

ถนน ทางแยก และสะพานบน
พื้นที่ต่างระดับ

ข้อมูลป้ายบอกทาง

กราฟฟิคน�าทางให้ข้อมูลครบถ้วนและมี
ประสิทธิภาพ

ฉลาด, ใช้ง่าย และสั่ง
งานได้โดยตรงจาก 
หน้าจอสัมผัส

อ่านออกเสียงจาก
ข้อความ

เซ็นเซอร์สัมผัส GUI (Graphical User Interface) ของ NX501A สนับสนุนการใช้งานแบบสัมผัสหน้าจอ คุณจึง
สามารถเลื่อนไปยังหน้าจอเมนูอีกหน้าหนึ่งได้อย่างรวดเร็ว ไอคอนที่อยู่ระหว่างใช้งานจะแสดงเป็นภาพเคลื่อนไหว เพื่อให้มีลักษณะ
เด่นชัดเป็นที่สังเกตได้ง่าย คุณยังสามารถปรับเปลี่ยนไอคอนบนหน้าจอได้ โดยกดเลือกและเลื่อนไอคอนไปยังต�าแหน่งที่ต้องการ

ระบบ GUI แบบโต้ตอบและการ
ใช้งานแบบสัมผัส

Beat EQ และ Magna Bass EX 
เพื่อเสียงก�าลังขับสูงที่ถูกต้อง
นอกเหนือจากรูปแบบอีควอไลเซอร์ 3 รูปแบบที่ได้ก�าหนดค่า
ไว้แล้ว Beat EQ ให้คุณสามารถปรับแต่งระดับและช่วงของ
เสียงเบส เสียงกลาง และเสียงแหลมของแต่ละรูปแบบ และ 
Magna Bass EX ช่วยเน้นเสียงช่วงความถี่ 50Hz เพื่อ
สร้างเสียงเบสไดนามิกคุณภาพสูง

4 × 50 วัตต์ด้วยเพาเวอร์แอมป์ MOS-FET
NX501A มีความโดดเด่นด้วย MOS-FET (Metal Oxide Semiconductor Field 
Effect Transistor) เพาเวอร์แอมปลิฟายเออร์ ที่มีความสามารถในการให้ก�าลังเสียง
คุณภาพขนาด 4 × 50 วัตต์ ด้วยคุณสมบัติเชิงเส้นชั้นยอดและมีความเพี้ยนต�่า  เมื่อเทียบ
กับเพาเวอร์แอมป์โดยทั่วไป แม้ในขณะเร่งก�าลังเสียงขึ้น

ระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ 2-Zone
ระบบเอนเตอร์เทนเมนท์ 2-Zone ของ Clarion เป็นการแบ่งบริเวณพื้นที่ 
ว่างภายในรถยนต์ออกเป็นโซนด้านหน้าและด้านหลังแยกออกจากกัน ท�าให้ 
ผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในที่นั่งด้านหน้าและด้านหลัง สามารถสนุกไปกับแหล่งความ 
บันเทิงที่แตกต่างกันได้ โดยไม่รบกวนซึ่งกันและกัน

ระบบตัวอย่าง

ระบบตัวอย่าง

ภาพท้ายรถ

มุมกว้าง

เปิดระบบเร่งเบส / M-Bass
เปิด Magna Bass EX ปกติ

ความถี่กลางของ Magna Bass คือประมาณ 
50 Hz

100 Hz - 200 Hz

VX709A

VZ709A

VX401A

VZ401A

สายเชื่อมต่อกล้องส�าหรับ CC2011E
• สายเชื่อมต่อส�าหรับกล้องคอมแพค
CCA532 (7m) / CCA533 (10m) /
CCA534 (15m)

CAA185
กล่องจ่ายไฟส�าหรับ
กล้อง CCD

การฟังเพลงผ่าน iPod อาจเป็นกิจกรรมปกติใน
แต่ละวันของคุณ และก�าลังจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของ
กิจกรรมความบันเทิงภายในรถของคุณ เพียงคุณต่อ 
iPod เข้ากับส่วนเฮดยูนิตของ Clarion ผ่านทาง
ช่องต่อ USB เสียงเพลงจาก iPod ก็สามารถเล่น 
ผ่านเครื่องเสียงรถยนต์ของคุณได้ทันที! คุณสามารถ
ควบคุมการฟังเพลงได้ทั้งจากเฮดยูนิต หรือจาก 
iPod ที่คุณคุ้นเคย ส�าหรับ iPod/iPhone® และ
มัลติมีเดียเฮดยูนิตบางรุ่น คุณยังสามารถใช้เล่นภาพ
วิดีโอได้อีกด้วย 

เพลิดเพลินกับ 
iPod® อย่างไร้
รอยต่อในรถ
ของคุณ

Bluetooth ช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยขึ้น เพราะ
ช่วยให้คุณสามารถติดต่อสื่อสารผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือแบบแฮนด์ฟรีได้ระหว่างขับขี่ 
Clarion มีเครื่องหลายรุ่นที่รองรับการใช้งาน 
Bluetooth คุณจึงสามารถติดต่อสื่อสารได้
อย่างปลอดภัย พร้อมกับเพลิดเพลินไปกับการฟัง
เพลงจากโทรศัพท์มือถือผ่านระบบเครื่องเสียง
รถยนต์ เครื่องเสียงบางรุ่นยังรองรับ Parrot 
Bluetooth เพื่อเพิ่มฟังก์ชั่นใช้งานที่คุณวางใจได้

Bluetooth® เพื่อ
ความปลอดภัยและ
ความสะดวกสบาย

Clarion เปลี่ยนช่วงเวลาในการขับขี่ให้กลายเป็นช่วงเวลาแห่งความสบายและความ
บันเทิง พร้อมกับยกระดับความปลอดภัยให้มั่นใจกว่าที่เป็นมา ผลิตภัณฑ์เพื่อความ
บันเทิงภายในรถยนต์คุณภาพสูงหลากหลายรุ่นของเรา ช่วยเปลี่ยนรถยนต์ของคุณ
ให้เป็น “สถานที่” ส�าหรับช่วงเวลาที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นเสียงอันไพเราะพร้อมด้วย
พลังเสียงเบสปานฟ้าค�าราม ภาพสีสันสดใสที่ให้ความรู้สึกเหมือนรับชมในโรง
ภาพยนตร์ ทุกสิ่งเป็นจริงได้เมื่อคุณต้องการ Clarion มาพร้อมกับระบบสั่งงาน
อย่างง่าย และระบบติดต่อสื่อสารผ่านแฮนด์ฟรี ให้คุณสามารถขับขี่ได้อย่าง
ปลอดภัยตลอดเส้นทาง

เปลี่ยนการขับรถให้เป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่า

ใหม่

มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย อินโดนีเซีย บรูไน
แผนที่ครอบคลุม:

GUI & การน�าทางด้วยเสียง
■  ระบบน�าทางด้วยเสียง (อ่านออกเสียงจากข้อความ)

ภาษาอังกฤษ (UK), จีน (แมนดาริน)
■  ระบบน�าทางด้วยเสียง (เสียงธรรมชาติ) :

อังกฤษ (UK), อารบิค, จีน (แมนดาริน),  
จีน (กวางตุ้ง), อินโดนีเซีย, ไทย

■  ข้อความ : 
ภาษาอังกฤษ (UK), อารบิค, อินโดนีเซีย, มาเลย์, 
ไทย

[ Beat EQ ] ความเที่ยงตรงของระบบเสียง 
(เบส - กลาง - แหลม)

ใหม่

ใหม่

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

• เล่นไฟล์ MP3 / WMA / AAC พร้อมแสดงข้อมูล  
ID3-TAG
•  ผ่านการรับรองจาก DivX เพื่อเล่น DivX Video ซึ่งรวมทั้ง
เนื้อหาพรีเมี่ยม

•  ใช้ระบบน�าทางกับอุปกรณ์เสริม NP509A ได้ทันที
•  ควบคุม iPod ได้โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม CCA748 
ส�าหรับดู iPod Video)

• ช่องต่อ USB ด้านหลัง
•  BBE MP ปรับปรุงคุณภาพเสียงที่บีบอัด (เฉพาะฟังก์ชั่น 

USB)
•  ช่องต่อ AV AUX Input 2 ช่อง
•  ช่องต่อ Audio Pre-Out 6 แชนแนล (หน้า/ หลัง/  
ซับวูฟเฟอร)์ และช่องต่อ Audio Pre-Out 2 แชนแนล  
ส�าหรับ 2-Zone

•  เชื่อมต่อ Bluetooth ได้ทันที (อุปกรณ์เสริม BLT370)
NP509A   
ระบบเมมโมรีน�าทางแบบ
ไฮด์อเวย์

สายต่อระบบที่ให้มากับ 
NP509A

■ ตัวอย่างระบบน�าทาง 

VZ509A

ระบบควบคุมแบบเชื่อมต่อ
โดยตรง

มาเลเซีย สิงคโปร์ ไทย

อินโดนีเซีย บรูไน

แผนที่ครอบคลุม:

แผนที่ 3D แผนที่ 2D

ข้อมูลป้ายบอกทาง โหมดกลางคืน

• เชื่อมต่อโดยตรงกับ VZ509A
•  ส�าหรับ VX709A / VZ709A ต้องใช้ชุดเชื่อมต่อ 

CCB509
•  ระบบที่ท�างานร่วมกัน: การใช้งานหน้าจอสัมผัส, การ
แทรกจังหวะ AV, ระบบน�าทางด้วยเสียง และการมิกซ์
เสียง

•  ใช้งานในโหมดสแตนอโลนได้ (ต้องใช้อุปกรณ์เสริม 
SA509)

•  แฟลชเมมโมรี 2GB ภายในส�าหรับน�าทาง
•  ช่องใส่แผ่น SD ส�าหรับอัพเดตแผนที่
•  โมดูล SiRF III GPS พร้อมด้วยรีซีฟเวอร์ 20 
แชนแนล

•  ไม่ต้องเชื่อมต่อกับสัญญาณความเร็ว

VX409A

VZ409A

• เล่นแผ่น DVD-Video / DVD±R / DVD±RW ได้ทันที
• เล่นแผ่น CD-DA / HDCD / CD-R / RW ได้ทันที
•  เล่นไฟล์ MP3 / WMA พร้อมแสดงข้อมูล ID3-TAG
•  ตั้งสถานีวิทยุ FM ล่วงหน้าได้ 18 สถานี และ AM ได้ 6 
สถานี

•  ควบคุม iPod โดยตรง (ต้องใช้อุปกรณ์เสริมสาย 
CCUIPOD2)

• ช่องต่อ AV Input ด้านหลัง
• ช่องต่อ AV Onput ด้านหลัง
• Audio Pre-Out 6 แชนแนล แบบ 4 โวลต์

CeNET คอนเวอร์เตอร์ส�าหรับ NP509A

SA509

ล�าโพง รีโมตคอนโทรล

•  IR รีโมตคอนโทรลและรีโมตอาย
•  ล�าโพงเสริมภายนอกส�าหรับ
ระบบน�าทางด้วยเสียง

• สายวิดีโอ RCA

กล่อง CeNET คอนเวอร์เตอร์ส�าหรับเชื่อมต่อ NP509A 
เข้ากับ VX709A, VZ709A

สาย RGB ที่ให้มากับ 
CCB509

สาย CeNET ที่ให้มากับ 
CCB509 CCB509

CeNET คอนเวอร์เตอร์ NP509A 

สายต่อระบบที่ให้มากับ 
NP509A

VZ709A

VX709A

NP509A

จอมอนิเตอร์อื่นๆ SA509
(สายวิดีโอ RCA)

VZ409A

SA509 (ล�าโพง)
SA509  
(รีโมตอาย)

VX409A
SA509 
(รีโมต
คอนโทรล)

98.8°130°

NX501A / VZ401A / VX401A / VZ400A / 
VX400A / VZ709A / VX709A / VZ509A
หรือกล้องมอนิเตอร์รุ่นอื่นๆ ที่มีช่องต่อวิดีโอเข้า NTSC 
และระบบเชื่อมต่อเกียร์ถอย

เชื่อมต่อสาย GND เข้ากับ GND ของรถยนต์

เชื่อมต่อไฟถอยหลังเข้ากับสายด้วย Electro 
Tab

ไฟ 
ถอยหลัง

สวิตช์
ถอยหลัง

ไปช่องต่อวิดีโอเข้า

ภาพท้ายรถ

มุมกว้าง

97°130°

PQE033
ฝาครอบกล้องส�าหรับ 
CC2011E

NX501A/VZ401A/
VX401A/VZ400A/
VX400A/VZ709A/
VX709A/VZ509A

ตรวจจับสัญญาณเกียร์ถอย

CC2011E
กล้อง CCD

สายเชื่อมต่อ
CCA532  7 เมตร
CCA533	 10 เมตร
CCA534 15 เมตร

ช่องต่อวิดีโอ Line-out 
ส�าหรับกล้อง CCD

ช่องต่อวิดีโอ Line- in 
ส�าหรับกล้อง CCD

CAA-185

WH143H / WH253H
หูฟังไร้สาย

VA700
อุปกรณ์ขยายสัญญาณ
วิดีโอ

FM200
FM โมดูเลเตอร์

อุปกรณ์เสริม

www.clarion.com

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

ค�าเตือน:
กฎหมายห้ามมิให้คนขับรับชมภาพวิดีโอบนจอมอนิเตอร์ที่แผงหน้าปัดในขณะขับรถ

บริษัท ฟ็อกเกอร์ ออดิโอ จ�ากัด 
102/114 ถ.เทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาวดยาว เขตจตุจักร 
กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0-2589-8282-3 แฟ๊กซ์ 0-2580-5998

ผู้แทนจ�าหน่าย

หมายเหตุ
• ข้อมูลจ�าเพาะและการออกแบบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  
•  หน้าจอ LCD เป็นชิ้นส่วนที่ผลิตขึ้นจากเทคโนโลยีชั้นสูงใหม่ล่าสุด และสามารถแสดงภาพเป็นจ�านวนพิกเซลได้
ถึง 99.99% อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าอาจมีพิกเซลที่บกพร่องในอัตรา 0.01% หรือน้อยกว่านั้น

ตัวอย่างการจัดระบบ VX709A / VZ709A

SRU1720M

SRU1720M

SRE1721R

SRE1721R
APA4360

VMA773

iPod

สาย RCA

สาย RCA

Video Out  
ด้านหลัง

สายเชื่อมต่อ (CCA748)

VX709A / VZ709A ช่องต่อ USB

หน่วยความจ�า 
USB (อุปกรณ์)

สาย RCA

XR2110

CC2011ECAA185โทรศัพท์มือถือที่
มี Bluetooth

WQ3010D

จอ LCD มอนิเตอร์สีไวด์สกรีน 10.2 นิ้ว ติดตั้ง
บนเพดาน พร้อมเครื่องเล่น DVD

กล้อง CCD สี อัลตราคอมแพค (ภาพท้ายรถ)

อุปกรณ์เสริม

ชุดคิทสแตนอโลนส�าหรับ NP509A


