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Vision og fremsyn er kernen i hvert 
produkt

Clarion blev grundlagt i 1940, og lige siden udviklingen af Japans 
første bilradio i 1951 har vi været aktivt involveret i udviklingen af 
banebrydende teknologier og lanceret innovative produkter. Clarions 
pålidelige teknologier er indbygget hos førende bilproducenter over 
hele verden under vores varemærke eller på anden måde, og de 
spiller en nøglerolle i forbedringen af forholdet mellem mennesker og 
deres køretøjer.

Clarions originale forsknings- og udviklingsekspertise har været 
drivkraften bag leveringen af ikke blot underholdning, men også et 
mere sikkert kørselsmiljø i mange generationer. Ved at tilpasse sig 
sammensmeltningen af biler og netværk bliver bilerne hurtigt et af 
de steder, det er mest tilfredsstillende at opleve digitalt indhold af 
høj kvalitet samt få adgang til et væld af informationer.

Koncernengagement
Forbedring af samfundet ved at søge at udvikle 
forholdet mellem lyd, informationer og menneske-
lig interaktion og ved at skabe produkter, der opfyl-
der disse behov.

Koncernvision
Forbindelsen mellem lyd- og informationskom-
munikation i bilens miljø vil udvikle sig til nye 
domæner baseret på vores unikke idéer og 
avancerede teknologier. Med disse vil vi levere 
sikkerhed, komfort og begejstring til vores kun-
der over hele verden. Hos Clarion vil vi forblive 
på forkant i branchen, da vi præcist identificerer 
behovene i markedet og realiserer langsigtet 
vækst.

Lys fremtid med brillante teknologier

Avanceret billedgenkendelse 
og behandling til sikrere kørsel
Clarion er aktivt involveret i Intelligent 
Safety, der udnytter billedgenkendelse og 
billedbehandlingsteknologier til at hjælpe 
brugere under kørsel og parkering. 
Udvikling omfatter et hele-vejen-rundt-
kamera, der visuelt viser oplysninger om 
køretøjets umiddelbare omgivelser. 

Verdens første Full Digital 
Sound
Clarion var den første producent til at 
udvikle og markedsføre en fuld digital 
højttaler, der balancerer god lyd med 
økovenlighed. Via et samarbejde med 
Dnote digitale signalbehandlingsteknologi 
og Clarions egne akustiske bilteknologier 
var det muligt at opnå en komplet digital-
til-digital-signaloverførsel fra den digitale 
kilde hele vejen til højttaleren. 

Nyd lange køreture med 
familie og venner
Clarion tilbyder mange forskellige bilnavi-
gationssystemer, som er gearet specielt til 
campingkøretøjer – den fjerner endda 
automatisk ruter, der ikke er legalt tilgæn-
gelige for campingkøretøjer og viser oplys-
ninger om campingfaciliteter med billeder. 
De seneste udviklinger, som f.eks Apple 
CarPlay, er understøttet. Brug stemme-
kommandoer, som f.eks søgning, og nyd 
musik, der er gemt på din smartphone eller 
USB-stik. Få det bedste ud af de lange 
køreture med din familie og venner.

Apple CarPlay™ giver en 
avanceret køreoplevelse
Apple CarPlay er en smartere og mere sikker 
måde at bruge din iPhone på i bilen.  Apple 
CarPlay integrerer din iPhone® med NX807 
helt problemfrit. Nu kan du foretage 
telefonopkald, få adgang til dit musik, sende 
og modtage beskeder, få rutevejledninger 
samt meget mere, imens du holder øjnene 
på vejen.
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Et dristigt design med solide komponenter 
af metal på den sorte processor

Champagnegyldent tilbehør fremhæver 
det dristige design

Fuld digital signaloverførsel fra en digital enhed muliggør 
direkte input af høj opløsning til højtalerne uden tab. Fuld 
digital lyd af høj kvalitet er reproduceret med renhed, der er 
tro mod originalen. Højeffektskonvertering fra digitale 
signaler til lyd gør det muligt for systemet at levere 4 gange 
så meget højkvalitetsoutput som almindelige Full Digital 
Sound Systemer *1, imens den kun bruger ca. en femtedel af 
den strøm som analoge systemer bruger*2.
* 1  Sammenlignet med andre Clarion referencer. 

(Konventionelle Full Digital Sound Systemer blev kun solgt på det japanske marked)
* 2 Sammenlignet med driverkredsløbet i et lydsystem originalt fra fabrikken.

Clarion udviklede den første dedikerede LSI til 
biler som effektivt konverterer digitale signaler 
til lyd for at opnå en højere kvalitet af den fuld 
digitale lyd, imens man sikre energiforbruget.
*3  Fra og med september 2015 (Clarion forskning)

Digital lydprocessor tilpasser sig fabriksoriginal centerenhed 
lige så vel som dem fra andre producenter og eksternt 
digitalt lydudstyr. Evnen til at tilslutte analoge højtalere 
bidrager også til systemets fleksibilitet.

Hvis centerenheden er et Clarion bilnavigationssystem 
(kompatibelt med et digitalt output), er det nemt at oprette 
et fuldt digitalt system og nyde førende digital lyd.

NX807E, NX807E C, NX706E, NX706E C
* Tjek Clarions hjemmeside for at finde de modeller, 
der kan tilsluttes.
http://www.clarion.com/dk/da/products-personal/multimedia/

Verdens første *3 dedikeret LSI til biler - 
oprindeligt udviklet af Clarion

Fra kildeenheden til højttalerne, 
digital-til-digital-lydændringer

Digital lydprocessor leverer  
alsidighed

Optisk digital udgang for en sikker 
Clarion-forbindelse

*  Trigence Semiconductors Dnote-teknologi bliver brugt til behandling af digitalt signal. 
Dnote er et registreret varemærke tilhørende Trigence Semiconductor, Inc.

Eksempel på et fuldt  
digitalt lydsystem

Eksempel på et blandet system 
inklusiv analoge system

Commander
(Forsynet med Z3)

Commander
(Forsynet med Z3)

Z3

Z7

Z7

Z25W

Z7

Z7

Z25W

Diskant
(Forsynet 
med Z3)

Diskant
(Forsynet 
med Z3)

Diskant
(Forsynet 
med Z3)

Diskant
(Forsynet 
med Z3)

Traditionelt system

Tab af lydkvalitet

Minimalt tab af lydkvalitet

Full Digital Sound-system

Digitalt system

Digitalt system

Analog signal

Dedikeret LSI til bilen

D/A
Konverte-

ringsenhed
Effektfor-
stærker

Digital 
lydkilde

Digital 
lydkilde

Når du installerer en app på din 
smartphone eller tablet, kan du nyde 
en yderst præcis lydindstilling, såsom 
crossover, tidsjustering og equaliser 
med mere, vha. en intuitiv berørings-
betjening. Finindstilling af hver enkelt 
parameter kan foretages vha. ganske 
få trin.

Intuitiv tuning ved hjælp af din smartphone eller tablet

Stryg og 
dobbeltklik 
er aktiveret

Analog 
baghøjttaler

Analog 
baghøjttaler

Digitalt signal

Analog signal

Z3

Z7Z7 Cente-
renhed

Cente-
renhed

Analog 
subwoofer

Analog 
subwoofer

Effektforstærker

Z3
Full Digital Sound-processor
(Sound Processor/Tweeter/
Commander)

Z7
Fuld digital højtaler

Z25W
Fuld digital subwoofer

Full Digital Sound

Clarion er førende indenfor Full Digital Sound

Full Digital Sound

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

2-DIN DVD multimediecenter 
med indbygget navigation 
og 7 tommers (17,8 cm) touch 
skærm

Nyd en mere sikker anvendelse af funktionerne på din iPhone® i din bil - foretag telefonopkald. lyt 
til musik, eller send og modtag beskeder, få rutevejledninger og meget mere imens du holder 
øjnene på vejen.

KortTelefon

Apple CarPlay™ giver en avanceret 
køreoplevelse

Gyro-sensor og fartsensor for bilnavigation 
med høj præcision

■ Telefon
Apple CarPlay fungerer sammen med Siri, da 
du kan få adgang til kontakter og foretage 
opkald eller genopkald og lytte til gemte 
beskeder ved stemmeaktivering.

■ Kort
Styrken og enkeltheden ved Apple Kort er nu 
tilgængelig på instrumentbrættet. Apple 
CarPlay kan forudsige, hvor du vil hen ved at 
bruge adresser. "Kort" vil endda beregne, hvor 
lang tid det vil tage.

■ Musik
Siri lader dig afspille musik fra din iPhone bare 
ved at sige navnet på sangen, kunstnerens 
navn eller genren. Den understøtter Apple 
Music® så du kan få alle de nyeste sange.

■ Apps
Apple CarPlay fungerer med dine iPhone-
apps, så der er ingen grænser for dine 
underholdningsmuligheder, herunder musik, 
lydbøger, podcasts med mere.

NX807E

Få mere ud af dit køremiljø

Den indvendige gyrosensor gør det muligt at følge køretøjets placering selv ved 
lange tunneler, hvor GPS-signalet er dårligt. Køretøjets fartsensor yder bilnavigation 
med høj nøjagtighed.

Clarion tilbyder et udvalg af DAB forberedte enheder, der muliggør nem, direkte forbindelse for DAB404E-modtageren. 
* Kompatibel med NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C, VX404E

Stort udvalg af DAB forberedte modeller

NAVIGATION

DAB404E

http://clarion.com/dk/da/products-personal/multimedia/NX807E/
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Siri® Eyes Free

NX807E C

NX706E C NX405E C

2-DIN DVD multimediecenter  
med indbygget navigation til 
campingkøretøjer og 7-tommers 
(17,8 cm) Touch skærm

2-DIN DVD multimediecenter med indbygget navigation til 
campingkøretøjer og 7-tommers (17,8 cm) touch skærm

GPS-navigationssystemet i NX405E C, NX706E C, NX807E C indeholder kortdata, som er optimeret til kørsel 
med campingvogn og autocamper. Ved hjælp af systemet kan du søge efter og få vist ruter, som tager hensyn til 
køretøjets størrelse og vægt. Derudover er oplysninger om campingområder og hygiejnefaciliteter inkluderet, 
så din tur bliver så behagelig som mulig via de mest optimale ruter.

Navigation optimeret til campingkøretøjer 
(NX405E C, NX706E C, NX807E C)

NX807E C

NX706E C

Genopdag det fantastiske friluftsliv med. GPS-navigation med oplysninger 
om campingfaciliteter og underholdning, hvor du vil

2-DIN DVD multimediecenter med indbygget navigation til 
campingkøretøjer og 6-tommers (15 cm) højopløsningsdisplay

(RCX006 er 
ekstraudstyr)

(RCX006 er 
ekstraudstyr)

NX405E C

NAVIGATION TIL CAMPINGKØRETØJ

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

NX505E NX405E

NX706E

2-DIN DVD multimediecenter med 
indbygget navigation/Smart Access

2-DIN DVD multimediecenter med indbygget 
navigation og 6 tommers (15,2 cm) touch 
skærm

DAB404E

Clarion tilbyder et udvalg af DAB forberedte 
enheder, der muliggør nem, direkte 
forbindelse for DAB404E‑modtageren. 

* Kompatibel med NX405E, 
NX405E C, NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, VX404E

NX405E

Udvid din verden direkte fra bilen

DAB udsender radioprogrammer via et digitalt signal, der normalt er 
tildelt i FM‑frekvensbåndet og har cd‑kvalitetslyd. Sammenlignet 
med analogt giver DABs digitale signaler et renere signal med bedre 
lydkvalitet, som er mindre påvirket af vejr og interferens.
*ZCP133 DAB‑antenne (ekstraudstyr ‑ sælges separat) er påkrævet.

Indbygget DAB 
(Digital Audio Broadcasting)

DAB forberedte modeller som 
opfylder dine behov

2-DIN DVD multimediecenter 
med indbygget navigation og 
7 tommers (17,8 cm) touch skærm

Takket være den optisk digitale udgang er det muligt at bruge et optisk kabel til at tilslutte eksterne 
enheder, f.eks. Clarions eksklusive Full Digital Sound‑system eller DSP‑enheder for at opgradere 
systemet til digital. Ved at slutte kildeenheden til Full Digital Sound‑systemet kan du nyde en komplet 
avanceret Full Digital lyd i høj kvalitet.

Optisk digital udgang gør det muligt at opgradere 
systemerne (NX706E, NX706E C, NX807E, NX807E C)

NX706E

(RCX006 er 
ekstraudstyr)

NX505E

(RCB198 er 
ekstraudstyr)

(RCX006 er 
ekstraudstyr)

NAVIGATION

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

VX407E

DAB404E

NZ502E

2-DIN DVD multimediecenter med 
indbygget navigation og 6,2 tommers 
(15,7 cm) touch skærm

2-DIN DVD multimediecenter med 
indbygget DAB-tuner og 6,2 tommers 
(15,7 cm) touch skærm

DAB-modtager
til NX405E, NX405E C, NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C, VX404E

Funktioner
• DAB, DAB+
• Band‑III, L‑band
• Ensemble/service seek, PTY
•  Ensemble/service label, Dynamic  

label understøttes
• Service Link (TIL/FRA)
• Antenne medfølger

Link din digitale lyd-/videoverden til din bil

DAB (Digital Audio Broadcasting) for at 
få en overlegen lytteoplevelse

RCB198
Valgfri fjernbetjening
til NX505E

RCB204
Valgfri ekstern 
mikrofon

CCA772
FRONT VTR-KABEL
til NX505E 

CCA644P
INPUTKABEL TIL BAKKAMERA
til NX505E

ZCP133
DAB-antenne
til NX505E

RCX006
Fjernbetjening  
til NX405E, NX405E C, 
NX706E, NX706E C, 
NX807E, NX807E C

RCX008
Valgfri fjernbetjening 
til VX407E

RCX002
Valgfri fjernbetjening 
til CZ505E

RCB176
Valgfri infrarød 
fjernbetjening
til CZ315E, CZ215E

CCA750
iPod® og iPhone®-
videotilslutningskabel
for NX405E, NX405E C, NX505E, 
NZ502E, VX404E

CCA755
USB forlængerkabel (1,0 m) 
til CZ215E, CZ315E,  
CZ505E

CCA770
HDMI-kabel:
(type A til type A): 
til NX505E

CCA771
HDMI-kabel: 
(type A til type D):
til NX405E, NX405E C, 
NX505E, NX706E, 
NX706E C, NX807E, 
NX807E C, VX404E

● Tilbehør til navigation & multimedia

DVD multimediecenter 
med indbygget navigation 
og 7 tommers (17,8 cm) 
touch skærm med høj 
opløsning

DAB404E

(RCX006 er 
ekstraudstyr)

(Valgfri 
RCX008)

VX404E

VX407E

NZ502E

CCA802
HDMI™ kabel 
(type A til type A)
NX405E, NX405E C, 
NX505E, NX706E, 
NX706E C, NX807E, 
NX807E C

Et komplet alt‑i‑et‑ 
multimedie system 
i en 1‑Din‑enhed

Hurtig opdatering 
af navigationskort

* ZCP133 DAB‑antenne (ekstraudstyr ‑ sælges separat) 
er påkrævet.

NAVIGATION / MULTIMEDIA

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

CZ505E

FZ502E

CZ215E

FZ102E

100 mm

CD/USB/MP3/WMA/
Bluetooth-modtager 

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

USB/MP3/WMA/Bluetooth-
modtager 

USB/MP3/WMA-modtager

CD/USB/MP3/WMA-modtager 

Multitilslutningsmuligheder inklusiv DAB sætter kulør på din køretur

Med smart design for at integrere din underholdning og kommunikation

Avanceret design uden drev Solid grundlæggende ydelse, der ser kraftfuld ud

CZ505E har en indbygget DAB-tuner, der er 
kompatibel med både DAB- og DAB+-
radioudsendelser. Teknisk set benytter disse to 
forskellige kodninger (MP2 for DAB og aacPlus 
for DAB+), men under alle omstændigheder giver 
det digitale udsendelsessignal lyd i cd-kvalitet 

med større renhed og reduceret støj i sammen-
ligning med analogt. De nyeste funktioner som 
f.eks. servicelister i alfabetisk rækkefølge under-
støttes. 
* DAB-antenne medfølger.

Dynamic Beat Enhancer
Forbedring af dynamikken og beat i musikken 
efter udvidelse af det dynamisk område. 

Sound Restorer 
Gendanner komprimerede lydmedier, f.eks. 
MP3 eller WMA, så kvaliteten af lydgengivelsen 
bliver rigere.

Virtual Bass 
Virtual Bass er en teknologi, der er baseret på 
psykoakustik, hvor harmoniske elementer i lav 
baslyd tilføjes til signalet for at forstærke det 
lave område, som højttaleren ikke fysisk kan 
gengive. 

Indbygget DAB+-tuner (antenne medfølger)

Intelligent Tune

* DAB-antenne medfølger.

CZ505E

FZ102E 

(Valgfri 
RCX002)

(Valgfri
RCB176)

(Valgfri 
RCB176)

CZ215E

CZ315E

FZ502E

Lav monteringsdybde

LYD

http://clarion.com/dk/da/products-personal/audio/CZ215E/index.html
http://clarion.com/dk/da/products-personal/audio/CZ315E/index.html
http://clarion.com/dk/da/products-personal/audio/CZ505E/index.html
http://clarion.com/dk/da/products-personal/audio/FZ502E/index.html
http://clarion.com/dk/da/products-personal/audio/FZ102E/index.html
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MP3/
WMA/AAC
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WMA/AAC
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SAMMENLIGNING MED MULTIMEDIESERIEN

* 1  Tjek vores websted for at få oplysninger om kompatible  
iPod® og iPhone®, smartphone-modeller og Bluetooth-modeller.  
http://www.clarion.com/dk/da/user-support/connection/     

* 2 Underholdning til for- og bagsædet  
* 3  bakkameraer og CCA644 sælges separat * 4 bakkamera sælges separat
* 5 Understøtter MPEG2, MPEG4. HD TV: Opløsning begrænset til 720p * 6 DAB+-kompatibilitet
* 7  8 GB (16 GB til NX807E, NX807E C) microSD-kort oplagrer hele navigationsprogrammet og kortdækning 

for 46 lande
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● Lydstyrke Lydstyrke ● ∗3 —

— 7-bånd 7-bånd — —

— — — ● ∗4 —

● ● — ● —

— — ● — ●
G

EN
ERELT

● ∗5 ● ∗6 ● ∗6 ● ∗5 ● ∗6

● ● ● ● ●
— — — ● —

— ● ● — —

● — — — —

— — — — ●
● ● ● ● ●
● ● ● — — 

* 1  Tjek vores website for at få oplysninger om kompatible iPod og iPhone og Bluetooth-modeller.   
http://www.clarion.com/dk/da/user-support/connection/    

* 2  Front 2-kanaler + Bagpå 2-kanaler eller subwoofer * 3  Boost ultra lav frekvens * 4 Bass boost, 
Impact, Excite, Custom * 5  13 × 10  2-linje * 6  13 × 10 enkeltlinje * 7  13 × 8 enkeltlinje

* 1  Tjek vores website for at få oplysninger om kompatible iPod og iPhone og Bluetooth-modeller.    
http://www.clarion.com/dk/da/user-support/connection/    

* 2  Front 2-kanaler + bagpå 2-kanaler eller subwoofer * 3  3-linje * 4  13 × 10 2-linje * 5  13 × 8 enkeltlinje

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

SAMMENLIGNING MELLEM LYDSYSTEMER TIL BÅDE

M
ED

IER

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — ● — — — — —

— — — ● ● ● — —

— — ● — — — — —

● ● — ● ● ● ● ●
— — ● — — — — —

FO
RBIN

D
ELSE

● ∗1
(aptX) ● ∗1 — — ● ∗1 — ● ∗1 —

— — — — ● — — —

— — ● ∗1 — — — — —

● ● — ● ∗1 ● ∗1 — ● ∗1 ● ∗1

● ● Bagpå Bagpå Bagpå — Dobbelt Stik

— — — — — — ● —

● —

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

1 lyd 
(bagud)

1 lyd 
(bagud)

2 AV 
(bagud)

1 lyd 
(bagud)

1 lyd 
(bagud)

1 lyd 
(front) Dobbelt Stik

— — ● — — — — —

— — 2 kanaler — — — 2 kanaler —

LYD

4-zone — — — — — Dobbelt 
zone —

— — ● — — — — —

— — ● ● — — — —

15-bånd 3-bånd — — — — — —

G
EN

ERELT

— ● ∗3 — ● ∗4 ● ∗4 ● ∗5  — —

— — ● ● — — — —

● —

— — ● — — ● ● ●
— — — ● — — — —

— ● — — ● — — — 

3,5 tommer — 3,5 tommer — — — 4,3 tommer —

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

SPECIFIKATIONER

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

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

Opgrader din lyd med et poleret, kompakt design 
og urokkelig power

Mere tyngde til bas-linjen

300 W mikrostørrelse 
4 kanals 
effektforstærker

10 tommer (25 cm) passiv 
subwoofer med ultra tynd 
forseglet boks

12 tommer (30 cm) passiv 
subwoofer med ultra tynd 
forseglet boks

Kredsløbsdesign opnår lyd af høj kvalitet med 
Clarion-forstærkere, der har en kompromisløs 
modstandskraft overfor magnetisk støj og 
forvrængning er derfor minimal. Resultatet er 
lyd af høj kvalitet som du kan nyde i en række 
systemer.

Til trods for XC1410's beskedne mål er det en 
overlegen 4-kanals forstærker i klasse D med 
forbløffende lydoutput.

Der er kun en måde for Clarions hovedenheder 
at kunne yde uformindsket effektoutput og 
linearitet: MOS-FET-forstærkning eller Metal 
Oxide Semiconductor Field Effect Transistor-
forstærkning. Selv om de er mindre og mere 
effektive end konventionelle strømforstærkere 
yder MOS-FET-forstærkning effekter med 
mindre forvrængning og tænd/sluk  omskifterstøj. 
Det betyder, at du kan øge lydstyrken eller 
indstille den til lav lydstyrke. Lige meget hvilken 
måde, så er lyden krystalklar.

Kredsløbsdesign opnår lyd 
af høj kvalitet.

Avancerede teknologier 
i mikroformatMOS-FET-effektforstærker

2-ohm stabilitet

Ved at udnytte dette design ved højeste 
ydelse og urokkelig pålidelighed kan Clarions 
forstærkere gennemføre lavere impedans-
belastninger til øget effekt.

Funktioner
• 300 watt af maksimum poweroutput
• 75 watts x 4 kanal @ 2-ohms
• 50 watts x 4 kanal @ 4-ohms
• Valgbar følsomhed høj/lav
• Strømforsyning og udgangstrin i klasse D
• Switchbare MOS-FET-effekttransistorer
• Blødt tænde-/slukkekredsløb
• Jordforbundet isoleringsloopkredsløb

XC1410

WG3020

UB2520X

WG2520

SB3020X

WF2520

FORSTÆRKERE/SUBWOOFERS

SERIE

SERIE

12 tommer (30 cm) enkelt 4-ohm 
svingspole subwoofer

10 tommer (25 cm) enkelt 4-ohm 
svingspole subwoofer

10 tommer (25 cm) enkelt 4-ohm 
svingspole subwoofer

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

● Multiaksial 3-vejs

● Multitaksial 3-vejs● Komponentsystemer

600 W maks.

6 tommer x 9 tommer 
(15 cm x 23 cm) multitaksial 
3-vejs

350 W maks.

5,25 tommer (13 cm) 
multitaksial 3-vejs

400 W maks.

6,5 tommer (16,5 cm) 
multiaksial 3-vejs

400 W maks.

6,5 tommer (16,5 cm) 
2-vejskomponentsystem

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.

6,5 tommer (16,5 cm) 
multitaksial 3-vejs

6 tommer x 9 tommer 
(15 cm x 23 cm) 
multitaksial 5-vejs

6 tommer x 9 tommer  
(15 cm x 23 cm)  
multitaksial 4-vejs

5,25 tommer (13 cm) 
multitaksial 3-vejs

6,5 tommer (16,5 cm) 
dual cone

5,25 tomme (13 cm) 
dual cone

4 tommer (10 cm) 
dual cone

4 tommer (10 cm) 
multitaksial 3-vejs

1 tomme (2,5 cm) 
Tweeter med balanceret 
driver

5 tommer x 7 tommer (13 cm × 18 cm) 
tilpasset koaksial 3-vejs

450 W maks.

6 tommer x 9 tommer (15 cm x 23 cm) 
multitaksial 3-vejs

Teknologi, der rimer på smart

●

350 W maks.

6,5 tommer (16,5 cm) 
2-vejskomponent system

300 W maks.

5,25 tommer (13 cm) 
2-vejskomponent-
system

● Komponentsystemer
350 W maks.

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

6,5 tommer (16,5 cm) 
2-vejskomponentsystem

6,5 tommer (16,5 cm) 
koaksial 2-vejs

5,25 tommer (13 cm) 
koaksial 2-vejs

4 tommer (10 cm) 
koaksial 2-vejs

4 tommer x 6 tommer (10 cm × 15 cm) 
tilpasset koaksial 2-vejs

300 W maks.

5,25 tommer (13 cm) 
2-vejskomponentsystem

● Multiaksial 3-vejs ● Tweeter med balanceret driver

●  Multiaksial 4 vejs

●  Multiaksial 5-vejs

●   Dual Cone

● Koaksial 2-vej

Forstærker/
Subwoofers/
Højtaler-
sortiment

HØJTTALERE

SERIE

SERIE

SERIE

http://clarion.com/dk/da/products-personal/speaker/
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CC6500E

CC520

CJ5600E CJ7500E CJ7600E EA2182E

CC2020E

CC720

CC6600E

SKÆRMSYSTEM

CMOS-farvekamera 
(med lukker) 
(Vidvinkel/spejlbillede)

CMOS-kamera med 
parkeringshjælp

5,6 tommer 
farve-LCD-skærm

7 tommer bred  
LCD-farveskærm

IR-illumineret kompakt 
farve CCD kamera  
(vidvinkel/spejlbillede)

CMOS-kamera med parke-
ringshjælp (sandt-/spejlbillede)

CMOS-farvekamera 
(uden lukker) 
(Vidvinkel/spejlbillede)

7 tommer widescreen 
digital LCD-skærm

Kontrolboks 
til 4 kameraer

Sikkerhedskameraer og skærmsystemer

BAKKAMERA TIL TUNGE KØRETØJER IR ILLUMINERET KOMPAKT FARVE-CCD-KAMERA

CMOS-FARVEKAMERA

Fremstillet til sikrere kørsel

•  Stå alene-mode for at få 
4-skærmsdisplay

•  Farelampegenkendelse
•  ND-stik, der fungerer under Locke

Robust design, lav forvrængning, lav replikering
front guard-udløser medfølger (kun CC6500E)

Hovedfunktioner for CC6500E/CC6600E
•  Robust og pålideligt kamerasystem af høj kvalitet, der er bygget fra 

grunden og op, kun med originale dele.
•  Seneste generation CMOS-føler med 330.000 pixel, der giver klare 

nattebilleder.
•  Fluorin-belægning på udløseren forhindrer, at snavs og sne hænger fast.

Funktion til dynamisk område og infrarøde lamper 
forbedrer chaufførens synlighed under mørke forhold

Funktioner
•  Funktion til dynamisk område forbedrer 

kameraets billedklarhed under både 
lyse og mørke forhold.

•  5 indbyggede infrarøde kilder.  
•  Indbygget mikrofon.
•  Indbygget varmeelement, så kameraet er klar til brug på et hvilket 

som helst tidspunkt 
•  Vejrbestandigt, aluminiumsstøbt hus. 
•  Elektronisk iris.
•  Kan også tilsluttes til en universel skærm med en komposit (RCA) 

inputterminal via det didikerede konverteringskabel (CCA730). 
(Kun for køretøjer med 12 V)

Ved at slutte CC520-kameraet 
til Clarions multimedieenhed til 
navigation kan du se retningslinjer 
i forskellige farver, der viser 
afstanden fra dit køretøj til et sted, 
der er sikkert at parkere.

Retningslinjer for afstand, der kan 
overskrides (rød, orange, gul, grøn) 
så det bliver en smal sag at parkere

CJ7600E

CC520

CJ5600E CJ7500E

CC720

EA2182E

Spejlbillede

Vidvinkel

Spejlbillede

Vidvinkel

SurroundEye SYSTEMBAKKAMERAER

Kameraer

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

RCB210

CC6300E

 

SurroundEye kamerakontrolenhedKompakt CMOS-
kamera med 
ultravidvinkel 
(160° sandt billede)

Valgomskifter

CAA188
Power boks til CCD kamera 
•  8-pin mini-DIN output til MAX983HD
• Forbindelse til bakgear
•  Manuel on / off-knap 
• 12 V-kompatibel

RCB211
Trådløs fjernbetjening 
Til EA2182E

Kompakte kamerakabler
Til CC2011-serien og CC1030E-kameraer
CCA532 (7 m) 
CCA533 (10 m)
CCA534 (15 m)
CCA553 (23 m)

CCA712
Modtager 
til RCB211

● Tilbehør til kamera & skærmsystem

SurroundEye system

Billeder i fugleperspektiv indfanget af flere kameraer monteret på køretøjet vises på skærmen inden i køretøjet. 
Ved at vise områder, som befinder sig i chaufførens blinde vinkler, understøtter dette system mere sikker kørsel.

Sikkert kørselssupportsystem – SurroundEye

CCA730
Til tilslutning af normal 
AV-skærm med 
videoindgangsterminal
•  Kun for køretøjer med 12 V

CCA416 (5 m) 
CCA392 (7 m) 
CCA393 (10 m) 
CCA394 (15 m) 
CCA395 (20 m)

Heavy duty-kamerakabler
til CC2001F, CC2000E, 
CC2003E, CC2002E

Forlængerledninger til kamera
CCA439 (0,9 m)
CCA391 (5 m)
CCA415 (10 m)

Udvekslingskabel
CCA788 (0,2 m)
CCA789 (0,2 m)
CCA790 (0,3 m)
CCA818 (0,3 m)

Heavy duty-kamerakabel 
Til tilslutning af CC6500E, CC6600E, CJ7600E

CCA791(5 m)
CCA792 (7 m)
CCA793 (10 m)
CCA794 (13 m)

Heavy Duty-
forlængerledning

CCA799 (0,9 m)
CCA800 (7 m)
CCA801 (10 m)

4 kameraer
•  Frontcenter: CC6300E 

(160° true image)
•  Bagcenter: CC6300E 

(160° true image)
•  Venstre side: CC6300E 

(160° true image)
•  Højre side: CC6300E 

(160° true image)

Skærm-interlocking
• Backup-signal 
• Signal til venstresving
• Signal til højresving
• Midterdør

Relevante busser
Busser med midterdøre 
(samlet længde: ca. 9 til 12 m)

4 kameraer med 
fugleperspektiv

4 kameraer med 
fugleperspektiv

4 kameraer med 
fugleperspektiv

2 kameraer med 
fugleperspektiv

(Standard indstillinger)

(Standard indstillinger)

(Standard indstillinger)

BagpåBagpå Sort skærm (lydløs)

Bagpå Bagpå Bagpå Bagpå

Kameramonteringspositioner
Buser

4 kameraer (under sving til højre og venstre)4 kameraer (under sving til højre og venstre)

4 kameraer (når man bakker) 4 kameraer (midterste dør åben)

KAMERAKABLER  til CC3000E
CCA729 (20 m)
Til tilslutning af CC3000E, 
CJ5600E, CJ7000E, CJ7100E

CCA795 (15 m)
CCA796 (18 m)
CCA797 (20 m)
CCA798 (23 m)

SurrondEye

Vis skift

Vis skift

Vis skift

SurroundEye SYSTEM

Front

EG2300E

Skærm

kamera foran
RCB210 Venstre/højre sidekamera Bakkamera

Køretøj

Skiftekabel

Bagpå

UG2176A
Kalibreringssoftware 
og interfacemodul

http://clarion.com/dk/da/products-business/surroundeye/
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CMV1

CMS4

CMD8

GR10BT

CMS5 CMS2

Fremstillet til miljøet på havet

Vandtæt DVD/CD/USB-modtager

"Sort boks" – digital mediemodtager 
med vandtæt betjeningsenhed

Digital mediemodtager med 4,3 tommer (10,9 cm) 
vandtæt LCD farvebetjening med J1939 
kompatibilitet 

Vandtæt CD/USB-modtager

RADIO/USB/FMP3/WMA/BLUETOOTH 
enhed med indbygget forstærker

Fremstillet til at modstå vand 
og salt (CMV1, CMD8 )

Kildeenhed, der kan 
skjules, giver installations
fleksibilitet

• Bluetooth® aptX til højkvalitetsstream
• 7bånds grafisk equaliser
• 4 zoners lydstyrkekontrol

Tilslut blot din smartphone ved hjælp 
af et almindeligt 1,1 A USBstik, 
til afspilning af musik fra CMS2

CMS5

Digital mediemodtager med vandtæt 
betjeningspanel

CMS2

Valgfri 
RCX002CMV1 CMD8

Fuld 4-zone-underholdning

Bluetooth til streaming af stereolyd

Clarions CMS4 er det ultimative mediecen
trum, der er blevet udviklet til at forbedre  
brugeroplevelsen og lydgengivelsen.

Indbygget Bluetooth leverer stereostreaming til en lang række 
kompatible Bluetoothenheder. Afspil musik på din forbundne 
Bluetoothenhed, uanset om det er en mobiltelefon eller en 
bærbar lydafspiller – praktisk trådløs model.
* Afhængigt af mobiltelefonen.

CMS4

GR10BT

MODTAGER TIL BÅDEN

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

CMG1722R

CM7123T

CMG1622R

CMQ2512W

CMG1622S

MW4

MW1

CMG2512W

CM1625

MW2

MF1

CMQ1622RL CMQ6922R

BluetoothCD/USB/MP3/WMA-modtager CD/MP3/WMA-modtager

M303 M109Valgfri 
RCX002

PRODUKTER TIL BÅDEN

2 tommer (16,5 cm) koaksial 
højtalersystem med blå LED 
oplysning

7 tommer  × 10 tommer  
(18 cm × 25 cm) højttalerkabinet 
med drejebøjler

10 tommer (25 cm) 
højtydende enkelt 4-ohms 
stemmespiral-subwoofer

6 tommer x 9 tommer (15 cm x 23 cm) 
koaksial vandtætte 2-vejshøjttalere af 
høj kvalitet

Vandtæt 3-tommers 
kablet fjernbetjening 
med farve-LCD
til CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

Vandtæt fjernbetjening 
med LCD
til CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

2 tommer (16,5 cm) vandtæt 
koaksial 2-vejshøjttaler

Vandtæt 
fjernbet jening  
til CMD8, CMS2, 
CMS4, CMS5, 
CMV1, M303

Trådløs  
RF-fjernbetjening
til CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

7 tommer (17 cm) vandtæt 
koaksial 2-vejshøjttaler

2 tommer (16,5 cm) 
vandtæt koaksial 
2-vejshøjttaler

6,5 tommer (16,5 cm) 
vandtæt 2-vejskomponent-
højttalersystem

10 tommer (25 cm) enkelt 
4-ohms stemmespiral-
subwoofer

CCAUSB
USB-forlæn-
gerledning

MWRXCRET
10 m forlænger-
ledning
til MW1, MW2

CCAAUX
RCA/3,5 MM 
AUX-inputkabel

MWRYCRET
Y-kabel
til MW1, MW2

● Tilbehør

Højttalere og subwoofere til båden

Højtydende højttalere og subwoofere til båden

Fjernbetjening til båden

 SERIE

 SERIE

MW6
NMEA 2000 interfacemodul
til CMD8, CMS2, CMS4, 
CMS5, CMV1, M303

RCX002
Valgfri fjernbetjening 
til CMD8, M303

Sortiment til båden

http://clarion.com/dk/da/products-personal/marine/M109/index.html
http://clarion.com/dk/da/products-personal/marine/M303/index.html
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Trykt i EU på klorinfrit papir.   

Din Clarion-forhandler kan fortælle mere.

• “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™ er et 
varemærke tilhørende Google Inc. • produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic 
og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories. • Bluetooth®-navnet og de tilhørende logoer er 
registrerede varemærker tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne varemærker af Clarion Co., Ltd. 
er underlagt licens. Øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere. • DivX®, DivX Certified® og 
tilknyttede logoer er varemærker tilhørende DivX, LLC, og brugen er underlagt licens. DivX Certified® til at afspille 
DivX®-video, herunder premium indhold. Dækkes af et eller flere af følgende patenter i USA: 7,295,673; 7,460,668; 
7,515,710; 7,519,274 • Smart Access-logoer og varemærker ejes af Clarion Co,. Ltd. • Begreberne HDMI og HDMI 
High-Definition Multimedia Interface og HDMI-logoet er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende HDMI 
Licensing LLC i USA og andre lande. • Alle øvrige varemærker og handelsnavne tilhører de respektive ejere.  
• microSDHC-logoet er et varemærke tilhørende SD-3C, LLC.

• Specifikationer og design kan ændres uden varsel. • Fotografierne er ikke forpligtede. Producenten og 
importøren påtager sig intet ansvar for eventuelle trykfejl. • Alle øvrige varemærker tilhører de respektive ejere. 
• Enhederne i dette katalog er primært beregnet til montering i personkøretøjer. Det anbefales ikke at bruge dem i 
lastvogne, traktorer, terrængående køretøjer, entreprenørmaskiner, både og andre specialbyggede køretøjer eller 
på motorcykler. • Det kan ske, at genoptagelse af iPod-videoafspilning ikke er mulig. Hver gang ACC slukkes/
tændes, vil afspilningen begynde fra starten af filen. • Der er ingen garanti for, at alle enheder i dette katalog kan 
afspille CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW og DVD±R / RW. • Se på Clarions 
hjemmeside for iPod-modeller, der kan tilsluttes. • Clarions navigationssystemer bør ikke bruges i stedet for egen 
dømmekraft. Intet ruteforslag fra Clarions navigationssystem må nogensinde tilsidesætte lokale trafikregulativer, 
dit eget skøn og/eller viden om sikre kørselsmåder. Ignorer ruteforlag fra navigationssystemet, hvis sådanne forlag 
kan: få dig til at udføre en farlig eller ulovlig manøvre, sætte dig i en farlig situation eller føre dig ind i et område, 
du føler er usikkert. • De råd, som gives af navigationssystemet, må kun anses for at være forslag. Der kan være 
situationer, hvor navigationssystemet viser køretøjets placering forkert, ikke kan foreslå og/eller ikke kan føre dig 
til den ønskede destination. I den type situationer skal du stole på dine egen kørselsdømmekraft og tage hensyn 
til kørselsforholdene. • Brug ikke navigationssystemet til at føre dig til nødtjenester. Databasen indeholder ikke en 
komplet liste over placeringer for nødtjenesteudbydere, f.eks. politi, brandstationer, hospitaler og klinikker. Brug din 
egen dømmekraft og din evne til at bede om vejledning i disse situationer. • Smartphonekompatibilitet kan variere 
efter model og operativsystem. Gå til www.clarion.com for at få flere oplysninger. • Tænk altid på, at faktiske 
vejforhold og trafikregulativer tager præcedens over de oplysninger, der er i navigationssystemet, for at undgå 
trafikuheld eller trafikforseelser. 

Noter

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

