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Her ürünün merkezinde hayal gücü 
ve öngörü

1940 yılında kurulan ve 1951 yılında Japonya'nın ilk araç 
radyosunu geliştiren Clarion, o zamandan bu yana aktif şekilde yeni 
teknolojiler geliştirmeye devam etmiş ve yenilikçi ürünler piyasaya 
sürmüştür. Clarion'un güvenilir teknolojileri, marka adımız adı altında 
veya başka bir şekilde tüm dünyada önde gelen araba üreticilerine 
dahil edilmiştir ve insanlar ile araçları arasındaki ilişkiyi geliştirmede 
kilit rol oynamaktadır.

Clarion’nun orijinal araştırma ve geliştirme uzmanlığı, yalnızca 
eğlenceyi değil aynı zamanda daha güvenli ve güvenilir bir sürüş 
ortamı sağlayan itici güç olmuştur. Otomobillerin ve iletişim ağlarının 
yakınlaşması, insanların araçlarında yüksek kalitede içerikler 
deneyimlemek ve bilgiye erişmek için en uygun ortamlardan biri 
haline geliyor.

Kurumsal Bağlılık
Ses, bilgi ve insan etkileşimi arasındaki ilişkiyi 
geliştirmeye ve bu ihtiyaçları karşılayan ürünler 
üretmeye çalışarak toplumu iyileştirmek.

Kurumsal Görüş
Araçların mobil ortamındaki ses ve bilgi 
iletişimi arasındaki bağlantı benzersiz 
fikirlerimize ve gelişmiş teknolojilere dayalı yeni 
alanlara dönüşecek. Böylece tüm dünyadaki 
müşterilerimize güvenlik, güvenilirlik, konfor ve 
heyecan sağlayacağız. Clarion'da sektörün ön 
planında kalacağız, çünkü piyasanın ihtiyaçlarını 
doğru bir şekilde tespit edip uzun vadeli 
büyümeyi gerçekleştiriyoruz.

Dahice teknolojiler sayesinde parlak gelecek

Daha güvenli bir sürüş için 
gelişmiş görüntü tanıma ve 
işleme
Clarion, kullanıcıları sürüş ve park etme 
konularında desteklemek için görüntü 
tanıma ve görüntü işleme teknolojilerini 
kullanan Akıllı Güvenlik'te aktif olarak 
yer almaktadır. Aracın çevresi hakkında 
görsel olarak bilgi görüntüleyen çok yönlü 
bir kameraya sahiptir. 

Dünyada ilk Full Digital 
Sound
Clarion, birinci sınıf bir ses ile çevre dostu 
özelliklerini dengeleyen tam dijital hoparlörü 
geliştirmek ve pazarlamak için ilk üretici 
oldu. Dnote dijital sinyal işleme teknolojisi 
ve Clarion'un kendi araç içi akustik 
teknolojilerinin işbirliğiyle, tam dijital ses 
sistemi, dijital kaynaktan hoparlöre kadar 
tamamen dijitalden dijitale sinyal aktarımını 
başarıyla gerçekleştirdi. 

Arkadaşlarınızla veya 
ailenizle uzun sürüşlerin 
tadını çıkarın
Clarion, kamp araçları için özel olarak 
tasarlanmış bir araba navigasyon 
sistemleri serisi sunar — kamp araçlarına 
yasal olarak erişilmez yolları bile otomatik 
olarak kaldırır ve resimler de dahil olmak 
üzere kamp tesis bilgilerini görüntüler. 
Apple CarPlay gibi en son gelişmeler 
desteklenmektedir. Akıllı telefonunuzda 
veya USB cihazınızda depolanan müzikleri 
aramak ve tadını çıkarmak için sesli 
komutları kullanın. Aileniz ve arkadaşlarınızla 
uzun mesafeli gezilerden en iyi şekilde 
yararlanın.

Gelişmiş bir sürüş deneyimi 
için Apple CarPlay™ ile 
uyumludur
Apple CarPlay, iPhone’unuzu arabanızda 
kullanmanın daha akıllı ve daha güvenli 
yoludur. Apple CarPlay, iPhone®’unuzu 
NX807 ile kesintisiz entegre eder. Siz yola 
odaklanmışken artık arama yapabilir, 
müziğinize erişebilir, mesaj alıp gönderebilir, 
yol tarifi alabilir ve çok daha fazlasını 
yapabilirsiniz.
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Siyah gövde üzerinde duran sağlam metal 
bileşenlerle çarpıcı tasarım

Şampanya rengi altın kaplamalar daha 
çarpıcı tasarımı vurgular

Dijital bir kaynaktan gelen tam dijital sinyal aktarımı, yüksek 
çözünürlüklü ses kaynaklarının kaybedilmeden hoparlörlere 
doğrudan girmesini sağlar. Yüksek kalitede tam dijital ses 
orijinaline uygun saflık ile üretilir. Dijital sinyallerden sese 
yüksek verimlilikte dönüştürme, sistemin konvansiyonel Full 
Digital Sound Sistemleri*1'nin 4 kat yüksek güç çıkışını 
sunabilmesini sağlarken, analog sistemlerinin*2 yalnızca 
yaklaşık beşte biri kadar düşük güç tüketimi sağlar.
*1  Diğer Clarion referanslarıyla karşılaştırıldığında. 

(Geleneksel Full Digital Sound Sistemleri yalnızca Japon pazarında satıldı)
*2 Tipik bir fabrika orijinal ses sisteminin sürüş devresi ile karşılaştırıldığında.

Clarion, dijital sinyalleri ses haline dönüştüren 
ve verimli enerji tüketimi sağlarken Full Digital 
Sound'un daha yüksek kalitede oynatılmasına 
yardımcı olan otomotiv sınıfı için ilk özel LSI'yi 
geliştirdi.
*3  Eylül 2015 itibarıyla (Clarion araştırması)

Dijital ses işlemcisi fabrika orijinal merkez ünitesinin yanı sıra 
diğer üreticilerin ve harici dijital ses cihazlarının yerini alıyor. 
Analog hoparlörleri bağlama özelliği, sistemin çok yönlülü-
ğüne de katkıda bulunur.

Merkez birim bir Clarion araba navigasyon sistemi (Dijital 
çıkış uyumlu) ise, tam bir toplam dijital sistem oluşturmak ve 
önde gelen dijital seslerin tadını çıkarmak kolaydır.

NX807E, NX807E C, NX706E, NX706E C
*  Bağlanabilir modeller için Clarion internet sitesine bakın.
http://www.clarion.com/tr/tr/products-personal/multimedia/

Dünyanın ilk*3 otomotiv sınıfı için özel  
LSI'sı – ilk olarak Clarion tarafından geliştirildi

Kaynaktan hoparlöre, dijitalden 
dijitale sesi değiştirir

Dijital ses işlemcisi çok yönlülük 
sağlar

Clarion ana ünitelere bağlantı için 
optik dijital çıkış

*  Trigence Semiconductor'ın Dnote teknolojisi, dijital sinyal işleme için kullanılır. 
Dnote, Trigence Semiconductor, Inc.'in kayıtlı ticari markasıdır.

Full Digital Sound sistemi örneği Analog sistem dahil karışık sistem 
örneği

Kumanda
(Z3 ile birlikte verilir)

Kumanda
(Z3 ile birlikte verilir)

Z3

Z7

Z7

Z25W

Z7

Z7

Z25W

Merkezi 
birim

Tweeter
(Z3 ile birlikte 

verilir)
Tweeter

(Z3 ile birlikte 
verilir)

Tweeter
(Z3 ile birlikte 
verilir)

Tweeter
(Z3 ile birlikte 
verilir)

Geleneksel Sistem

Ses kalitesi kaybı

Minimal kalite kaybı

Full Digital Sound Sistemi

Dijital sinyal

Dijital sinyal

Analog sinyal

Otomotiv sınıfı için özel LSI

D / A
dönüştürücü

Güç 
amplifikatörü

Dijital 
ses

kaynağı

Akıllı telefonunuza veya tabletinize 
bir uygulamayı yükleyerek, Sezgisel 
bir dokunmatik işlemle Atlama, 
Zamanlama Ayarı ve Ekolayzer gibi 
yüksek hassasiyetli ses ayarlarının 
keyfini çıkarabilirsiniz. Her parametrenin 
ince ayarı birkaç basit adımla 
yapılabilir.

Akıllı telefonunuzu veya tabletinizi kullanarak 
hasas ayar yapma imkanı

Kaydırma ve çift 
dokunma 

etkinleştirildi

Analog arka 
hoparlör

Analog arka 
hoparlör

Dijital sinyal

Analog sinyal

Z3

Z7Z7 Merkezi 
birim

Analog 
subwooferAnalog 

subwoofer
Güç 

amplifikatörü

Z3
Full Digital Sound İşlemcisi
(Ses İşlemcisi / Tweeter / Kumanda)

Z7
Tam Dijital Hoparlör

Z25W
Tam Dijital Subwoofer

Full Digital Sound

Clarion, Full Digital Sound ile Dünyaya Öncülük Etmektedir

Full Digital Sound

Dijital 
ses

kaynağı

http://www.clarion.com/tr/tr/products-personal/multimedia/
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/fds-system/
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NX807E

Dahili navigasyon ve 17,8 cm  
(7 inç) dokunmatik panel 
özellikli 2-DIN DVD multimedya 
istasyonu

iPhone®unuzun özelliklerinin keyfini arabanızda daha güvenli çıkarın — siz yola odaklanmışken 
arama yapın, müzik dinleyin ve hatta mesaj alıp gönderin, yol tarifi alın ve daha fazlasını yapın.

HaritalarTelefon

Gelişmiş bir sürüş deneyimi için Apple 
CarPlay™ ile uyumludur

Yüksek hassasiyette araba navigasyonu için cyro 
sensörü ve araç hızı darbe sensörü

■ Telefon
Apple CarPlay, Siri ile beraber çalışır; bu sayede 
kişilere erişebilirsiniz ve arama yapabilirsiniz, 
tekrar arayabilirsiniz ve sesle etkinleştirme ile 
depolanan mesajları dinleyebilirsiniz.

■ Haritalar
Apple Haritalar'ın gücü ve sadeliği artık kontrol 
panelinizde. Apple CarPlay, adresleri 
kullanarak nereye gitmek istediğinizi büyük 
olasılıkla tahmin edebilir. Haritalar, yolun ne 
kadar süreceğini bile hesaplar.

■ Müzik
Siri, yalnızca ezgiyi, sanatçı adını veya türü 
söyleyerek iPhone'unuzdan müzikleri çalmanıza 
olanak verir. Apple Music®'i destekler, bu sayede 
en son müzikleri edinebilirsiniz.

■ Uygulamalar
Apple CarPlay, iPhone uygulamalarınızla 
çalışır; böylece Müzik, Sesli Kitaplar, İnternet 
Yayınları ve daha fazlası dahil olmak üzere 
sınırsız bir eğlenceye sahip olursunuz.

NX807E

Sürüş ortamınızı yönetin

Dahili cyro sensörü GPS alımın zayıf olduğu uzun tünellerde bile takip edilebilmesi 
için cihazın konumunu etkinleştirir. Araç hızı darbe sensörü daha yüksek doğrulukta 
araba navigasyonu sağlar.

Clarion, DAB404E alıcısına kolay, doğrudan bağlantı sağlayan DAB özellikli kaynak ünitelerden oluşan bir seçki sunar. 
*NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E ile uyumludur

İhtiyaçlarınızı karşılamak için DAB özellikli modellerden oluşan ürün hattı

NAVİGASYON

DAB404E

http://clarion.com/tr/tr/products-personal/multimedia/NX807E/


05www.clarion.com

Siri® Eyes Free

NX807E C

NX706E C NX405E C

17,8 cm (7 inç) dokunmatik panel 
kontrolü ve ağır araçlar için dahili 
navigasyon özellikli 2-DIN 
multimedya istasyonu

17,8 cm (7 inç) dokunmatik panel kontrolü ve ağır araçlar 
için dahili navigasyon özellikli 2-DIN multimedya istasyonu

NX405E C, NX706E C, NX807E C'nin GPS navigasyon sistemi, kamp araçları ve karavan kullanımına göre optimize 
edilmiş harita verileri içerir. Aracınızın boyutları ve ağırlığı yüzünden yasaklı olan alanlardan kaçınabileceğiniz rotaları 
arayabilir ve görüntüleyebilir. Üstelik, mümkün olan en uygun rotanın yanı sıra, seyahatinizin konforlu geçmesini 
sağlamak amacıyla kamp alanı ve sağlık tesisleri hakkındaki bilgiler dahil edilmiştir.

Kamp araçları için optimize edilmiş navigasyon 
(NX405E C, NX706E C, NX807E C)

NX807E C

NX706E C

GPS navigasyon ile her bölgeyi keşfedin. Kamp aktiviteleri ve heryerde 
eğlence  hakkında bilgi edinin.

15 cm (6 inç) yüksek çözünürlüklü ekran ve ağır araçlar için 
dahili navigasyon özellikli 2-DIN multimedya istasyonu

(İsteğe bağlı 
RCX006)

(İsteğe bağlı 
RCX006)

NX405E C

KAMP ARAÇLARI NAVİGASYONU

http://j.mp/2mm8pSf
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/multimedia/NX405EC/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/multimedia/NX706EC/index.html
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Siri® Eyes Free

NX505E NX405E

NX706E

Dahili navigasyon/akıllı erişim özellikli 
2-DIN DVD multimedya istasyonu

Dahili navigasyon ve 15,2 cm (6 inç) 
dokunmatik panel özellikli 2-DIN DVD 
multimedya istasyonu

DAB404E

Clarion, DAB404E alıcısına kolay, doğrudan bağlantı 
sağlayan DAB özellikli kaynak ünitelerden oluşan bir 
seçki sunar. 

*NX405E, NX405E C, NX706E, 
NX706E C, NX807E, NX807E C, 
VX404E ile uyumludur

NX405E

Aracınızdan dünyanızı genişletin

DAB genellikle FM frekans aralığına atanan dijital bir sinyal yoluyla 
radyo programlarını yayınlar ve CD kalitesinde ses sunar. Analog 
sinyallere kıyasla havadan ve parazitten daha az etkilenen DAB'nin 
dijital sinyalleri sönüm etkilerinin azalması sayesinde daha saf bir 
sinyal kalitesi sunar.
*İsteğe bağlı ZCP133 DAB anteni (ayrı satılır) gereklidir.

Dahili DAB  
(Dijital Ses Yayını)

İhtiyaçlarınızı karşılamak için DAB 
özellikli modellerden oluşan ürün hattı

Dahili navigasyon ve 17,8 cm  
(7 inç) dokunmatik panel özellikli 
2-DIN DVD multimedya istasyonu

Optik dijital çıkış sayesinde, sisteminizi dijitale yükseltmek üzere Clarion'un özel Full Digital Sound 
sistemi veya DSP cihazları gibi harici ünitelere bağlamak için optik kablo kullanılabilir. Kaynak ünitesini 
Full Digital Sound sistemine bağlamanız, son teknolojili yüksek kalite tam dijital uçtan uca sesin keyfini 
çıkarmanızı sağlar.

Sistem yükseltilebilirliği için optik dijital çıkış 
(NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C)

NX706E

(İsteğe bağlı 
RCX006)

NX505E

(İsteğe Bağlı 
RCB198)

(İsteğe 
bağlı 
RCX006)

NAVİGASYON

http://clarion.com/tr/tr/products-personal/multimedia/NX706E/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/multimedia/
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/multimedia/NX405E/index.html
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VX404E

VX407E

DAB404E

NZ502E

15,7 cm (6,2 inç) dokunmatik panel 
özellikli 2-DIN DVD multimedya 
istasyonu

Dahili DAB+ tarayıcısı ve 15,7 cm (6,2 inç) 
dokunmatik panel özellikli 2-DIN DVD 
multimedya istasyonu

DAB alıcısı
*NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, VX404E için

Özellikler
• DAB, DAB+
• Band-III, L-band
• Birlikte/hizmet arama, PTY
•  Birlikte/hizmet etiketi, Dinamik  

etiket desteklenir
• Hizmet bağlantısı (AÇIK/KAPALI)
• Anten dahildir

Dijital ses / video dünyanızı otomobilinize taşıyın

Üstün dinleme deneyimi için DAB 
(Dijital Ses Yayını)

RCB198
İsteğe bağlı uzaktan 
kumanda
NX505E için

RCB204
İsteğe bağlı harici 
mikrofon

CCA772
Ön VTR kablosu
NX505E için 

CCA644P
Arka kamera giriş kablosu
NX505E için

ZCP133
DAB anteni
NX505E için

RCX006
Uzaktan kumanda  
*NX405E, NX405E C, 
NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C için

RCX008
İsteğe bağlı uzaktan 
kumanda 
VX407E için

RCX002
İsteğe bağlı uzaktan 
kumanda 
CZ505E için

RCB176
İsteğe bağlı kızılötesi 
uzaktan kumanda
CZ315E, CZ215E için

CCA750
iPod® ve iPhone® VİDEO bağlantı 
kablosu
NX405E, NX405E C, NX505E, 
NZ502E, VX404E için

CCA755
USB uzatma kablosu (1,0 m) 
CZ215E, CZ315E,  
CZ505E için

CCA770
HDMI kablosu
(Tip A - Tip A) 
NX505E için

CCA771
HDMI kablosu 
(Tip A - Tip D)
NX405E, NX405E C, 
NX505E, NX706E, 
NX706E C, NX807E, 
NX807E C, VX404E için

● Navigasyon ve multimedya için aksesuarlar

Dahili navigasyon ve 
17,8cm (7-inç) yüksek 
çözünürlüklü ekrana 
sahip DVD multimedya 
istasyonu

DAB404E

(İsteğe bağlı 
RCX006)

(İsteğe bağlı 
RCX008)

VX404E

VX407E

NZ502E

CCA802
HDMI™ kablosu 
(tip A - tip A)
NX405E, NX405E C, 
NX505E, NX706E, 
NX706E C, NX807E, 
NX807E C

1DIN ünitesinde eksiksiz 
bir hepsi bir arada 
multimedya sistemi

Kolay navigasyon 
haritası güncellemeleri

*İsteğe bağlı ZCP133 DAB anteni (ayrı satılır) gereklidir.

NAVİGASYON / MULTİMEDYA

http://j.mp/KxhgJy
http://j.mp/2j83Kij
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/multimedia/VX404E/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/multimedia/NZ502E/index.html
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CZ315E

CZ505E

FZ502E

CZ215E

FZ102E

100 mm

CD / USB / MP3 / WMA /
Bluetooth alıcısı 

1-DIN DAB / CD / USB / MP3 / WMA /
Bluetooth® alıcısı

USB / MP3 / WMA / Bluetooth 
alıcısı 

USB / MP3 / WMA alıcısı

CD / USB / MP3 / WMA alıcısı 

Sürüşünüzü canlandırmak için DAB dahil çoklu bağlantı seçenekleri

Eğlenceniz ile iletişiminizi entegre etmek için akıllıca tasarlandı

Son teknolojiye sahip mükemmel tasarım 
mekanizmasız hale getirildi Oldukça güçlü görünen sağlam temel performans

CZ505E, DAB ve DAB+ radyo yayınları ile 
uyumlu bir dahili DAB tarayıcısına sahiptir. Teknik 
olarak bu ikisi farklı kodlama (DAB için MP2 ve 
DAB+ için aacPlus) kullanırlar fakat her ikisi 
şekilde de dijital yayın sinyali analoga kıyasla 

daha saf ve daha az parazit içeren CD 
kalitesinde sesler sunar. Alfabetik sıraya göre 
hizmet listeleme gibi en yeni işlevleri destekler. 
* DAB anteni dahildir.

Dinamik Ritim Güçlendiricisi
Dinamik aralık genişlemesiyle müzikteki 
dinamiklerin ve vuruşun artırılması. 

Sound Restorer 
MP3 veya WMA gibi sıkıştırılmış ses medyalarını 
daha zenginleştirilmiş bir tekrar oynatma ses 
kalitesi elde etmenizi sağlayarak önceki 
boyutuna getirir.

Sanal Bas 
Virtual Bass psikoakustik temelli bir teknolojidir, 
burada, düşük aralık hoparlörünü desteklemek 
için eklenen düşük bas sesinin armonik 
öğeleri, fiziksel olarak üretilemez. 

Dahili DAB+ tarayıcısı (anten dahildir)

Intelligent Tune

* DAB anteni dahildir.

CZ505E

FZ102E 

(İsteğe 
bağlı 
RCX002)

(İsteğe Bağlı
RCB176)

(İsteğe 
bağlı 
RCB176)

CZ215E

CZ315E

FZ502E

Yüzeysel montaj derinliği

SES

http://clarion.com/tr/tr/products-personal/audio/CZ505E/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/audio/CZ315E/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/audio/CZ215E/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/audio/FZ502E/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/audio/FZ102E/index.html
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— — — ● ● — —

● — — — — — —

  ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1   ●∗1

Siri® Eyes Free — ● — — — — —

CCA802 /
CCA771∗1

CCA802 /
CCA771∗1

CCA770 /
CCA771∗1 — CCA802 /

CCA771∗1
CCA802 /
CCA771∗1 —

● ● — — — — —

● Çift ● Çift ● ● ● Çift ● ●

● ∗2 ● ∗2 — ● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 —

2 V / 6 ch 2 V / 6 ch 4 V / 6 ch 4 V/ 6 ch 2 V/ 6 ch 2 V / 6 ch 2 V / 4 ch

● ∗4 ● ∗4 ● ∗3 ● ∗4 ● ∗4 ● ∗4 ● ∗4

Arka Arka Ön / arka Ön / arka Ön / arka Ön / arka Ön / arka

İsteğe bağlı 
DVB-T 
tarayıcı

İsteğe bağlı 
DVB-T 
tarayıcı

—
İsteğe bağlı 

DVB-T 
tarayıcı

İsteğe bağlı 
DVB-T 
tarayıcı

İsteğe bağlı 
DVB-T 
tarayıcı

—

Alternatif 
DAB404E

Alternatif 
DAB404E

Dahili  
∗6 — Alternatif 

DAB404E
Alternatif 
DAB404E

Dahili 
∗6

N
AVI

● ∗7 ● ∗7 ● ∗7 ● ∗7 ● ∗7 — —

● — — — — — —

● ● ● ● ● — —
SES

— — ● — — — —

● ● — ● ● ● —

● ● ● ● — ● —

— — — BeatEQ BeatEQ BeatEQ —

15-bant 15-bant — — — — 8-bant 
GEQ

● ● ● ● ● ● ●

G
EN

EL

50 W × 4 50 W × 4 50 W × 4 MOS-FET 
50 W × 4

MOS-FET 
45 W × 4

MOS-FET 
45 W × 4 40 W × 4

● ● ● — ● ● —

— — ● — — — —

● ● ● ● ● ● ●

● ● ● ● ● ● ●

N
X
5
0
5
E

N
X
7
0
6
E 

N
X
7
0
6
E 

C

N
X
4
0
5
E

N
X
4
0
5
E 

C

N
X
8
0
7
E

N
X
8
0
7
E 

C

N
Z5

0
2
E

MULTİMEDYA SERİLERİ KARŞILAŞTIRMASI

*1  Uyumlu iPod® ve iPhone®, akıllı telefon modelleri ve Bluetooth  
modellerinin ayrıntıları için lütfen web sitemize bakın.  
http://www.clarion.com/tr/tr/user-support/connection/     

*2 Ön ve arka koltuk eğlencesi  
*3  Arka görüş kamerası ve CCA644 ayrı satılır *4  Arka görüş kamerası ayrı satılır
*5 MPEG2 ve MPEG4'ü destekler. HD TV: çözünürlük 720p ile sınırlı *6  DAB+ uyumluluğu
*7  8 GB (NX807E, NX807E C için 16 GB) microSD kart tüm navigasyon uygulamasını ve 46 ülkenin haritasını depolar

C
Z3

1
5
E

C
Z2

1
5
E

KAYNAK ÜNİTE SERİLERİ KARŞILAŞTIRMASI

O
RTAM

— ● ● — —

● ● ● — —

● ● ● ● ●
● — — — —

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

18 FM,  
6 MW, 6 LW

BAĞ
LAN

TI

● ∗1 ● ∗1 — Parrot ∗1 —

● ● ● CCA748 ∗1 —

Ön Ön Ön Ön Ön

● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 —

— — — — ●
● ● ● ● ●

SES

— ● ● — —

● ● ● ● ●
● Yüksek ses Yüksek ses ● ∗3 —

— 7-bant 7-bant — —

— — — ● ∗4 —

● ● — ● —

— — ● — ●
G

EN
EL

● ∗5 ● ∗6 ● ∗6 ● ∗5 ● ∗6

● ● ● ● ●
— — — ● —

— ● ● — —

● — — — —

— — — — ●
● ● ● ● ●
● ● ● — — 

*1  Uyumlu iPod ve iPhone ve Bluetooth modellerinin ayrıntıları için lütfen web sitemize bakın.    
http://www.clarion.com/tr/tr/user-support/connection/    

*2  Ön 2-kanallı + Arka 2-kanallı veya subwoofer *3  Ultra düşük frekansı arttırma *4 Bas arttırma, Etki, 
Coşku, Özel *5  13 × 10  2-hatlı *6  13 × 10 tek hatlı *7  13 × 8 tek hatlı

*1  Uyumlu iPod ve iPhone ve Bluetooth modellerinin ayrıntıları için lütfen web sitemize bakın.    
http://www.clarion.com/tr/tr/user-support/connection/    

*2  Ön 2-kanallı + Arka 2-kanallı veya subwoofer *3  3-hatlı *4  13 × 10 2-hatlı *5  13 × 8 tek hatlı

V
X
4
0
4
E

V
X
4
0
7
E

C
Z5

0
5
E

FZ
5
0
2
E

FZ
1
0
2
E

MARİN SES SİSTEMLERİ KARŞILAŞTIRMASI

O
RTAM

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — — ● ● ● — —

— — ● — — — — —

● ● — ● ● ● ● ●
— — ● — — — — —

BAĞ
LAN

TI

● ∗1
(aptX) ● ∗1 — — ● ∗1 — ● ∗1 —

— — — — ● — — —

— — ● ∗1 — — — — —

● ● — ● ∗1 ● ∗1 — ● ∗1 ●  ∗1

● ● Arka Arka Arka — Çift Pigtail

— — — — — — ● —

● —

— — ● — — — — ●
— ● — ● ∗2 ● ∗2 ● ∗2 — —

1 Ses 
(Arka)

1 Ses 
(Arka)

2 AV 
(Arka)

1 Ses 
(Arka)

1 Ses 
(Arka)

1 Ses 
(Ön) Çift Pigtail

— — ● — — — — —

— — 2 kanallı — — — 2 kanallı —

SES

4 bölgeli — — — — — Marin çift 
bölgeli —

— — ● — — — — —

— — ● ● — — — —

15-bant 3-bant — — — — — —

G
EN

EL

— ● ∗3 — ● ∗4 ● ∗4 ● ∗5  — —

— — ● ● — — — —

● —

— — ● — — ● ● ●
— — — ● — — — —

— ● — — ● — — — 

3,5 inç — 3,5 inç — — — 4,3 inç —

MW1/2/4 — MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

MW1/2/4  
MF1

TEKNİK ÖZELLİK

http://www.clarion.com/tr/tr/user-support/connection/
http://www.clarion.com/tr/tr/user-support/connection/
http://www.clarion.com/tr/tr/user-support/connection/
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210 mmXC1410

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

Mini tasarım, Yüksek güç

Daha fazla Bass gücü

300 W mikro boyut 
4 kanallı güç 
amplifikatörü

25 cm (10″) ultra ince 
kapalı kutu ile pasif 
subwoofer

30 cm (12″) kapalı kutu 
ile pasif subwoofer

Devre tasarımı yüksek kaliteli sese erişir. 
Clarion amplifikatörleri, manyetik gürültüye 
karşı kesin bir direnç sunar ve böylece 
bozulmayı en aza indirir. Sonuç, çeşitli 
sistemlerde keyfini çıkarabileceğiniz yüksek 
kaliteli ses olur.

XC1410 kompakt boyutlarına rağmen harika 
bir ses çıkışı sağlayan üstün bir D sınıf 4 kanal-
lı amplifikatördür.

Clarion ana ünitelerinin ödünsüz güç çıkışı ve 
lineerlik sunmasının yalnızca tek yolu vardır: 
MOS-FET amplifikasyon veya metal oksit yarı 
iletken alan etkili transistör amplifikasyon. 
Klasik güç kaynaklarından daha küçük ve 
daha etkili olan MOS-FET amplifikasyon 
devresi, gücü daha az bozulmayla ve sıfır 
Açma/Kapatma gürültüsü ile sunar. Bu, sesi 
sonuna kadar açabileceğiniz veya hafif 
dinlemeye ayarlayabileceğiniz anlamına gelir. 
Her şekilde, sesiniz kristal netliğinde olacaktır.

Devre tasarımı yüksek 
kaliteli ses sağlar

Mikro boyutta gelişmiş 
teknolojilerMOS-FET güç amfisi

2 ohm stabilite

Zirvedeki performans ve sarsılmaz güvenilirlik 
için bu tasarımdan faydalanan Clarion 
amplifikatörleri, artan güç için daha düşük 
empedans yükleri sağlayabilir.

XC1410

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

AMPLİFİKATÖR / SUBWOOFER'LAR

SERİ

SERİ

Özellikler
• 300 watt maksimum güç çıkışı
• 75 watt x 2 ohm'de 4 kanal
• 50 watt x 4 ohm'de 4 kanal
• Seçilebilir duyarlılık Düşük/Yüksek
• Sınıf D güç kaynağı ve çıkış kademeleri
• Güç MOS-FET Geçiş Transistörleri
• Yazılımla açılan ve kapanan devre
• Toprak lup izolasyon devresi

30 cm (12″) tekli 4 ohm ses  
bobinli subwoofer

25 cm (10″) tekli 4 ohm ses  
bobinli subwoofer

25 cm (10″) tekli 4 ohm ses bobinli  
sığ monte subwoofer

http://j.mp/2mlUA63
http://j.mp/2mm0gNn
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/speaker/XC1410/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/speaker/WG3020/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/speaker/WF2520/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/speaker/WG2520/index.html
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SH1724S
SH1734R

SH1334R SH6934R

SRG1733R

SRG6953R

SRG6943R

SRG1333R

SRG1713R SRG1313R SRG1013R

SRG1033R

SRG213H

SRG5733CSRG6933R

SRP1723S
SRP1323S

SRG1723S

SRG1723R SRG1323R SRG1023R SRG4623C

SRG1323S

● Çok eksenli 3 yollu

● Çok eksenli 3 yollu● Bileşen sistemi

600 W Maks.

15 cm × 23 cm  
(6″ × 9″) çok eksenli  
3 yollu

350 W Maks.

13 cm (5-1 / 4″) çok 
eksenli 3 yollu

400 W Maks.

16,5 cm (6-1 / 2″) çok 
eksenli 3 yollu

400 W Maks.

16,5 cm (6-1 / 2″)  
2 yollu bileşen sistemi

300 W Maks.

600 W Maks.

550 W Maks.

250 W Maks.

260 W Maks. 210 W Maks. 190 W Maks.

210 W Maks. 250 W Maks.

200 W Maks.

16,5 cm  
(6-1 / 2″) çok  
eksenli 3 yollu

15 cm × 23 cm  
(6″ × 9″) çok eksenli  
5 yollu

15 cm × 23 cm (6″ × 9″) 
çok eksenli 4 yollu

13 cm (5-1 / 4″) çok 
eksenli 3 yollu

16,5 cm (6-1 / 2″) çift koni 13 cm (5-1 / 4″) çift koni 10 cm (4″) çift koni

10 cm (4″) çok 
eksenli 3 yollu

2,5 cm (1″) dengeli 
sürücü tweeter

13 cm × 18 cm (5″ × 7″) çok 
eksenli 3 yollu

450 W Maks.

15 cm × 23 cm (6″ × 9″) çok 
eksenli 3 yollu

En son ses teknolojisi

●

350 W Maks.

16,5 cm (6-1 / 2″)  
2 yollu bileşen sistemi

300 W Maks.

13 cm (5-1 / 4″)  
2 yollu bileşen  
sistemi

● Bileşen sistemi
350 W Maks.

280 W Maks. 230 W Maks. 200 W Maks. 200 W Maks.

16,5 cm (6-1 / 2″)  
2 yollu bileşen  
sistemi

16,5 cm (6-1 / 2″) çok 
eksenli 2 yollu

13 cm (5-1 / 4″) çok  
eksenli 2 yollu

10 cm (4″) çok 
eksenli 2 yollu

10 cm × 15 cm (4″ × 6″) çok 
eksenli 2 yollu

300 W Maks.

13 cm (5-1 / 4″)  
2 yollu bileşen 
sistemi

● Çok eksenli 3 yollu ● Dengeli sürücü tweeter

●  Çok eksenli 4 yollu

●  Çok eksenli 5 yollu

●   Çift Koni

● Çok eksenli 2 yollu

Amplifikatör / 
Subwooferlar / 
Hoparlör Ürün 
Hattı

HOPARLÖRLER

SERİ

SERİ

SERİ

http://clarion.com/tr/tr/products-personal/speaker/
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CC6500E

CC520

CJ5600E CJ7500E CJ7600E EA2182E

CC2020E

CC720

CC6600E

MONİTÖR SİSTEMİ

CMOS renkli kamera 
(panjurlu)  
(geniş açı / ayna görüntüsü)

CMOS görüntü destek 
kamerası

5,6 inç genişlikte 
renkli LCD monitör

7 inç genişlikte  
renkli LCD monitör

Kızılötesi aydınlatmalı renkli 
CCD kamera  
(geniş açılı / ayna görüntüsü)

CMOS görüntü destek kamerası 
(gerçek / ayna görüntüsü)

CMOS renkli kamera 
(panjursuz) 
(geniş açı / ayna görüntüsü)

7 inç geniş ekranlı  
dijital LCD monitör

4 kamera 
kontrol  
kutusu

Güvenlik kameraları ve monitör sistemleri

TİCARİ ARAÇ ARKA KAMERASI KIZILÖTESİ AYDINLATMALI KOMPAKT RENKLİ CCD KAMERA

CMOS RENKLİ KAMERA

Daha güvenli sürüş için üretildi

•  4 ekranlı görüntü sağlamak için 
bağımsız mod

•  Tehlike ışıkları tanıma
•  Locke altında çalışan ND konnektör

Dayanıklı tasarım, düşük bozulma, düşük gölgelenme
ön koruma panjuru dahildir (sadece CC6500E)

CC6500E / CC6600E'in ana özellikleri
•  Dayanıklı, güvenilir ve sağlam, yüksek kaliteli kamera sistemi tepeden 

tırnağa orijinal parçalarla yapılmıştır.
•  Düşük gürültülü gece görüntüleri sunan 330.000 pikselden oluşan yeni 

nesil CMOS sensörü.
•  Kapaktaki florin kaplama, kir ve karın yapışmasını önler.

Dinamik aralık fonksiyonu ve kızılötesi aydınlatma, 
karanlıkta sürücünün görüş kabiliyetini artırır.

Özellikler
•  Dinamik aralık işlevi, açık ve karanlık 

durumlarda kamera görüntüsünün 
netliğini arttırır.

•  5 dahili kızıl ötesi yayıcı.  
•  Dahili mikrofon.
•  Kameranın her zaman kullanıma hazır olmasını garanti altına alan 

dahili ısıtıcı öğe. 
•  Hava koşullarına dayanıklı dökme alüminyum gövde. 
•  Elektronik iris.
•  Ayrı bir dönüştürme kablosu (CCA730) vasıtasıyla bir kompozit 

(RCA) giriş terminaline sahip evrensel bir monitöre de bağlanabilir. 
(yalnızca 12V araçlar)

CC520, CC720'yi bir Clarion 
navigasyon multimedya birimine 
bağlayarak aracınızın güvenli durma 
noktasına olan mesafesini gösteren 
farklı renklerde kılavuz çizgilerini 
görüntüleyebilirsiniz.

Kapatılabilir mesafe kılavuz çizgileri 
(kırmızı, turuncu, sarı, yeşil) sayesinde 
park etmek çocuk oyuncağıdır

CJ7600E

CC520

CJ5600E CJ7500E

CC720

EA2182E

Ayna görüntüsü

Geniş açı

Ayna görüntüsü

Geniş açı

SurroundEye SİSTEMİARKA GÖRÜŞ KAMERALARI

Kameralar

http://clarion.com/tr/tr/products-business/visionsystem/
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/camera/CC520/
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/camera/CC720/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-business/visionsystem/CJ5600E/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-business/visionsystem/CJ7500E/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-business/visionsystem/EA2182E/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-business/visionsystem/CJ7600E/index.html
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EG2300E

RCB210

CC6300E

 

Kuş Gözü kamera 
kumandası

Ultra geniş açılı 
kompakt CMOS 
kamerası 
(160°gerçek 
görüntü)

Selektör düğmesi

CAA188
CCD kamerası için güç kutusu 
•  MAX983HD için 8-pin mini-DIN çıkışı
• Geri vites bağlantısı
•  Manuel açma / kapama şalteri 
• 12 V uyumlu

RCB211
Kablosuz uzaktan kumanda 
EA2182E için

Kompakt kamera kabloları
CC2011 serisi ve CC1030E kameraları için
CCA532 (7 m / 23 ft) 
CCA533 (10 m / 33 ft)
CCA534 (15 m / 49 ft)
CCA553 (23m / 65ft)

CCA712
Alıcı 
RCB211 için

● Kamera ve monitör sistemi için aksesuarlar

Kuş Gözü Sistemi

Çok sayıda araç üzerine yerleştirilen kameradan alınan kuş bakışı görüntüler, araç içerisindeki ekranda görüntülenir. 
Sürücü için kör açıda kalan bölgelerin görüntüsü sunan bu sistem, güvenli sürüşü destekler.

Güvenli sürüş destek sistemi — Kuş Gözü Sistemi

CCA730
video giriş terminaline sahip 
genel amaçlı AV monitörlerini 
bağlamak için 
•  Sadece 12 V araçlar için

CCA416 (5 m / 16 ft) 
CCA392 (7 m / 23 ft) 
CCA393 (10 m / 33 ft) 
CCA394 (15 m / 49 ft) 
CCA395 (20 m / 65 ft)

Zor koşullar için kamera kabloları
CC2001F, CC2000E, CC2003E, 
CC2002E için

Kamera uzatma kabloları
CCA439 (0,9 m / 3 ft)
CCA391 (5 m / 16 ft)
CCA415 (10 m / 33 ft)

Değiştirme kablosu
CCA788 (0,2 m / 7,87-inch)
CCA789 (0,2 m / 7,87-inch)
CCA790 (0,3 m / 11,81-inch)
CCA818 (0,3 m / 11,81-inch)

Zor koşullar için kamera kablosu 
CC6500E, CC6600E, CJ7600E'yi bağlamak için

CCA791 (5 m / 16 ft)
CCA792 (7 m / 23 ft)
CCA793 (10 m / 33 ft)
CCA794 (13 m / 42 ft)

Zor koşullar için uzatma 
kablosu

CCA799 (0,9 m / 3 ft)
CCA800 (7 m / 23 ft)
CCA801 (10 m / 33 ft)

4 Kamera
•  Ön merkez: CC6300E 

(160°gerçek görüntü)
•  Arka merkez: CC6300E 

(160°gerçek görüntü)
•  Sol taraf: CC6300E 

(160°gerçek görüntü)
•  Sağ taraf: CC6300E 

(160°gerçek görüntü)

Ekran kesişimi
• Yedekleme sinyali 
• Sola dönüş sinyali
• Sağa dönüş sinyali
• Orta kapı

Uyumlu otobüsler
Orta kapısı olan otobüsler 
(Toplam uzunluk:  
Yaklaşık 9 ila 12 m)

4 kamera kuş 
bakışı görüntü

4 kamera kuş 
bakışı görüntü

4 kamera kuş 
bakışı görüntü

2 kamera kuş 
bakışı görüntü

(Varsayılan ayarlar)

(Varsayılan ayarlar)

(Varsayılan ayarlar)

ArkaArka Siyah ekran (sessiz)

Arka Arka Arka Arka

Kamera yerleştirme konumları
Otobüsler

4 kamera (sağa ve sola dönüşte)4 kamera (sağa ve sola dönüşte)

4 kamera (geri giderken) 4 kamera (orta kapı açık)

CC3000E için 
KAMERA KABLOLARI
CCA729 (20 m / 65 ft)
CC3000E, CJ5600E, CJ7000E, 
CJ7100E'yi bağlamak için

CCA795 (15 m / 49 ft)
CCA796 (18 m / 59 ft)
CCA797 (20 m / 65 ft)
CCA798 (23 m / 75 ft)

SurroundEye

Ekran 
değiştirme

Ekran 
değiştirme

Ekran 
değiştirme

SurroundEye SİSTEMİ

Ön

EG2300E

Monitör

Ön kamera
RCB210 Sol / sağ taraf kamerası Arka kamera

Araç

Röle kablosu

Arka

UG2176A
Kalibrasyon Yazılımı 
ve Arayüz Modülü

http://clarion.com/tr/tr/products-business/surroundeye/
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CMV1

CMS4

CMD8

GR10BT

CMS5 CMS2

Deniz ortamı için tasarlanmıştır

Su geçirmez DVD/CD/USB alıcısı

Su geçirmez kumandalı “kara kutu” 
dijital medya alıcısı

10,9 cm (4,3 inç) renkli LCD su geçirmez kumandaya 
sahip J1939 uyumlu dijital medya alıcısı 

Su geçirmez CD/USB alıcısı

USB / MP3 / WMA kara kutusuz 
gösterge alıcı

Suya ve tuza dayanıklı olarak 
tasarlandı.(CMV1, CMD8 )

Kurulum esnekliği için 
saklanabilir kaynak ünitesi

• Bluetooth® aptX yüksek-kaliteli akış için
• 7-Bantlı grafik ekolayzer
• 4 Bölgeli ses seviyesi kontrolü

CMS2'den müzik çalmak için 1,1 Amp 
USB pigtail kabloyu kullanarak akıllı 
telefonunuzu bağlamanız yeterlidir.

CMS5

Su geçirmez kumandalı dijital medya alıcısı

CMS2

İsteğe 
bağlı 

RCX002
CMV1 CMD8

Tam 4 Bölgeli Eğlence

Stereo ses akışı için Bluetooth

Clarion'un CMS4'ü, kullanıcı arayüzünü ve 
ses deneyimini geliştirmek için tasarlanan 
üstün bir medya merkezidir.

Dahili Bluetooth, geniş bir Bluetooth uyumlu cihaz yelpazesinde 
stereo akış sağlar. İster cep telefonunda ister taşınabilir ses 
oynatıcısında olsun, kablosuz rahatlığıyla bağlı Bluetooth 
aygıtınızda kayıtlı müziği oynatabilirsiniz.
* Cep telefonuna bağlıdır

CMS4

GR10BT

MARİN ALICI

http://j.mp/2mm43ul
http://j.mp/2mm0bct
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/marine/CMV1/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/marine/CMD8/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/marine/CMS5/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/marine/CMS2/index.html
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M303 M109

CMG1722R

CM7123T

CMG1622R

CMQ2512W

CMG1622S

MW4

MW1

CMG2512W

CM1625

MW2

MF1

CMQ1622RL CMQ6922R

Bluetooth / CD / USB / MP3 / WMA alıcısı CD/MP3/WMA alıcısı

M303 M109İsteğe 
bağlı 

RCX002

DENİZ ÜRÜNLERİ

16,5 cm (6-1 / 2″) mavi LED 
aydınlatmalı koaksiyel hoparlör 
sistemi

18 cm × 25 cm (7″ × 10″) 
döner kelepçeli 
kule hoparlör

25 cm (10″) tekli  
4 ohm ses bobinli suya 
dayanıklı yüksek 
performans serisi 
subwoofer

15 cm × 23 cm (6″× 9″)  
koaksiyel 2 yollu suya dayanıklı  
yüksek performans serisi hoparlör

Su geçirmez 3 inç renkli  
LCD kablolu uzaktan 
kumanda
CMD8, CMS2, CMS4, CMS5, 
CMV1, M303 için

LCD ile su geçirmez  
uzaktan kumanda
CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303 için

16,5 cm (6-1 / 2″) koaksiyel 2 
yönlü su geçirmez hoparlör

Su geçirmez 
uzaktan kumanda 
CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, 
CMV1, M303 için

RF kablosuz uzaktan 
kumanda
CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303 için

17 cm (7″) koaksiyel  
2 yönlü su geçirmez hoparlör

16,5 cm (6-1 / 2″) koaksiyel 
2 yönlü su geçirmez 
hoparlör

16,5 cm (6-1 / 2″)  
2 yönlü su geçirmez  
bileşenli hoparlör sistemi

25 cm (10″) tekli  
4 ohm ses bobinli suya 
dayanıklı subwoofer

CCAUSB
USB uzatma 
kablosu

MWRXCRET
10 m uzatma kablosu
MW1, MW2 için

CCAAUX
RCA / 3,5 mm 
AUX giriş kablosu

MWRYCRET
Uzaktan y kablosu
MW1, MW2 için

● Aksesuarlar

Marin hoparlör ve subwooferlar

Yüksek performanslı marin hoparlörler ve subwooferlar

Marin uzaktan kumanda

 SERİ

 SERİ

MW6
NMEA 2000 
arayüz modülü
CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303 için

RCX002
İsteğe bağlı uzaktan kumanda 
CMD8, M303 için

Marin ürün hattı

http://clarion.com/tr/tr/products-personal/marine/
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/marine/M109/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/marine/M303/index.html
http://clarion.com/tr/tr/products-personal/marine/
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AB'de klorsuz kağıda basılmıştır.   

Clarion yetkili satıcınız size daha fazla bilgi verebilir.

• Teknik özellikler ve tasarım bildirimde bulunulmadan değiştirilebilir. • Fotoğraflar bağlayıcı değildir. Üretici ve 
ithalatçı herhangi bir baskı hatasından sorumlu değildir. • Tüm diğer ticari markalar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. 
• Bu katalogdaki tüm birimler, temel olarak yolcu araçlarına kurulmak için tasarlanmıştır. Ticari kamyonlarda, 
traktörlerde, ana yolda kullanılmayan taşıtlarda, inşaat makinelerinde, botlarda (Deniz Kuvvetleri modelleri 
hariç) ve diğer özel amaçlı taşıtlarda veya motosikletlerde kullanımı önerilmez. • iPod Video kayıttan yürütmeyi 
sürdürmek mümkün olmayabilir. ACC açıldığında ya da kapatıldığında (OFF / ON), kayıttan yürütme dosyanın 
başlangıcından başlar. • Bu katalogdaki tüm ünitelerin CCCD (Kopya Denetimli CD), Hybrid SACD (Super Audio 
CD), CD-R/RW ve DVD±R/RW oynatacağına dair garanti yoktur. • Lütfen bağlanabilen iPod modelleri için Clarion 
web sitesini ziyaret edin. • Clarion'un navigasyon sistemleri kendi kararlarınızın yerine kullanılmamalıdır. Clarion 
navigasyon sistemi tarafından yapılan herhangi bir rota önerisi, yerel trafik yasalarını, kendi kararlarınızı ve/veya 
güvenli sürüş uygulamalarına dair bilgileri asla geçersiz kılamaz. Şu tür koşullarda navigasyon sisteminin rota 
önerilerini dikkate almayın: tehlikeli veya yasa dışı bir manevra gerçekleştirmenize neden oluyorsa, sizi tehlikeli 
bir duruma düşürüyorsa veya güvensiz olduğunu düşündüğünüz bir alana yönlendiriyorsa. • Navigasyon sistemi 
tarafından sunulan yönlendirmeler yalnızca bir öneri olarak değerlendirilmelidir. Navigasyon sisteminin araç 
konumunu yanlış biçimde görüntülediği, önermeyi başaramadığı ve/veya istediğiniz noktaya sizi yönlendirmeyi 
başaramadığı durumlar olabilir. Böyle durumlarda, mevcut sürüş koşullarını göz önüne alarak kendi kararınıza 
güvenin. • Navigasyon sistemini acil durum hizmetlerine yönlendirilmek için kullanmayın. Veritabanı, polis, itfaiye, 
hastane ve klinikler gibi acil durum hizmeti sunan yerlerin tam bir listesini içermez. Lütfen bu durumlarda kendi 
kararınızı verin ve çevredekilere yön sorun. • Akıllı telefon uyumluluğu modele ve işletim sistemine göre değişiklik 
gösterebilir. Lütfen ayrıntılar için www.clarion.com bağlantısına bakın. • Bir trafik kazasından veya trafik suçundan 
kaçınmak için mevcut yol durumunun ve trafik kurallarının navigasyon sisteminde bulunan bilgilerden önce geldiğini 
unutmayın. 

Notlar 
• “Made for iPod” and “Made for iPhone” mean that an electronic accessory has been designed to connect 
specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance 
standards. Use of the Apple CarPlay logo means that a vehicle user interface meets Apple performance standards. 
Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. 
Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance. iPhone, iPod 
and Siri are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Apple CarPlay is a trademark of 
Apple Inc. • Android™, Google Inc'in ticari markasıdır. • Dolby Laboratories lisansı ile üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio, 
Pro Logic ve çift D sembolü, Dolby Laboratories'in ticari markalarıdır. • Bluetooth® kelime işareti ve logoları, mülkiyeti 
Bluetooth SIG, Inc.’e ait tescilli ticari markalardır ve Clarion Co., Ltd. bu tür işaretleri lisanslı olarak kullanmaktadır. 
Diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir. • DivX®,, DivX® Certified ve ilgili logolar 
DivX, LLC'in ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır. DivX Certified®, premium içerik dahil DivX® video 
oynatmak içindir. Şu ABD patentlerinden bir ya da daha fazlası tarafından kapsanmaktadır: 7,295,673; 7,460,668; 
7,515,710; 7,519,274 • Akıllı Erişim logoları ve ticari markaları Clarion Co.'ın malıdır. Ltd. • HDMI ve HDMI High-
Definition Multimedia Interface terimleri ve HDMI Logosu, HDMI Licensing LLC şirketinin ABD'de ve diğer ülkelerde 
ticari veya tescilli ticari markalarıdır. • Tüm diğer ticari markalar ve ticari adlar ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.  
• microSDHC Logo, SD-3C, LLC'nin ticari markasıdır.

http://www.clarion.com
http://www.clarion.com

