FINLAND
OY KAHA AB

Ansatie 2
01740 Vantaa
Tel.: +358 9 615 6800
Fax: +358 9 6156 8303
e-mail: clarion@kaha.fi

Clarion Europe S.A.S.
244 rue du Pré à Varois,
54670 Custines,
France
Tel.: +33 3 83 49 44 00
Fax: +33 3 83 24 17 62
e-mail: info@clarion.fr

www.clarion.com

2017-2018
TUOTEVALIKOIMA

Suunniteltu erityisesti
venekäyttöön
Clarionin venekäyttöön tarkoitetut
järjestelmät tarjoavat erinomaisen äänenlaadun, liitettävyyden sekä poikkeuksellisen ääni- ja tieto- ja viihdejärjestelmäkokemuksen. Clarionin venekäyttöön
tarkoitetut järjestelmät sisältävät lähdeyksiköitä, vahvistimia, kaiuttimia ja kaukosäätimiä, jotka on muotoiltu nykyaikaisesti ja innovatiivisesti. Niiden laatu
takaa luokan parhaan ääni- ja viihdekokemuksen, jota tukevat venekäyttöön
suunnitellut kestävyys ja luotettavuus.
Clarionin intohimo audiojärjestelmiin ja viihdeominaisuuksien hiominen
nykyajan aktiiviseen elämäntapaan
tekevät Clarionista merkin, joka tavoittaa
aina avoveden tunnelman. Kutsumme
sinut tutustumaan Clarionin venekäyttöön tarkoitettujen järjestelmien maailmaan ja laajaan edistyksellisten, kestävien
ja säänkestävien tuotteidemme valikoimaan.
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Venekäyttöön tarkoitettuja tuotteita koskevien
standardien noudattaminen
Asettaa vertailukohdan venekäyttöön
tarkoitetuille äänijärjestelmille

Clarion Marine Systems -järjestelmät sisältävät täydellisen valikoiman
vesitiiviitä ja UV-säteilyltä suojattuja laitteita. Alan vaativat standardit ja
testit (esim. ASTM B117 (suola-/sumualtistus) ja ASTM D4329 (UV-altistus))
täyttävät Clarion-venetuotteet suojaavat sateelta, roiskeilta ja kosteudelta.

Suunniteltu kestämään suolaa, sumua ja
UV-säteilyä (CMV1 / CMD8 / CMS4 / CMS5)

CMV1 / CMD8 / CMS4 / CMS5 -lähdeyksiöt on IPX5 (CMS4 : IP66,
CMS5: IP67) -testattuja ja -sertifioituja,
ja ne takaavat parhaan mahdollisen
vesitiiviyden ja suolankestävyyden.
Kumitiivisteet pysäyttävät veden, joka
siirtyy integroituihin vedenpoistojärjestelmiin.

Vesitiivis alas taitettava kansi
paljastaa latausaukon CD- ja
DVD-levyille. (CMV1 / CMD8)

Gorilla® Glass -lasi takaa parhaan
näkyvyyden ja kestävyyden (CMS4)
Jos paneelin taakse pääsee vettä,
ruostumattomasta teräksestä valmistettu runko ja integroitu tippasuojus
suojaavat sisäisiä piirilevyjä kosteudelta, korroosiolta ja homeelta.

Kestävää Gorilla® Glass -lasia käytetään älypuhelimissa ja tableteissa,
ja sellainen on myös CMS4-näyttöpaneelissa. Naarmuilta suojaava halkeamaton lasi suojaa LCD-näyttöä.
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LÄHDEYKSIKÖT

VESITIIVIS

SUOLAN- JA AURIN‑
GONKESTÄVYYS

ERINOMAINEN
ÄÄNI

Bluetooth®
-SUORATOISTO

Veneesi monitilajärjestelmä

Pääohjain voi ohjata enintään neljää
erillistä vyöhykettä.

CMS4

Torni

Digitaalinen "musta laatikko" ‑mediavastaanotin
ja vesitiivis ohjain
• IP66-luokitelt 3,5":n optisesti sidottu
väri-LCD-ohjain Corning®
Gorilla® Glass-lasilla
• Bluetooth-musiikkitoisto aptX:llä
• Yleiset AM-/FM-/sääradiotaajuudet
• RDS-viritin
• Sisäänrakennettu 4 x 70 W:n
2 ohmin vahvistin
• 8-kanavaiset / 3,5 voltin RCA-lähdöt
• 4 erillistä subwoofer-lähtöä

• 7-kaistainen taajuuskorjain
• Neljän vyöhykkeen lähde / äänenvoimakkuuden hallinta
• Kameratulo äänituella
• Räätälöitävät RGB-painikkeet sekä
valaistut nuppiohjaimet
• Tukee langallista kaukosäädintä
• Saatavana mustalla tai kromisella
kehyksellä.

CSM4:ssä on neljä erillistä lähde- ja lähtövyöhykettä. Kullakin vyöhykkeellä on oma lähdeohjaus, äänenvoimakkuus ja
langallisen kaukosäätimen tulo. Voit sijoittaa kauko-ohjaimen veneen takaosaan ja ohjata sillä tornikaiuttimia. Toinen
ohjain voi olla kajuutassa ja pääohjainpaneeli ohjaamossa
koko järjestelmän ja sen toiminnan seurantaan.

Näyttää eri
vyöhykkeiden käyttämät
lähteet.
Asettaa, mitä alueita
tämä päänäyttöohjain
ohjaa.

Pääyksikkö

Clarionin CMS4 on huippuluokan mediakeskus, jossa on
entistä parempi käyttöliittymä ja äänentoisto. Perusominaisuudet, kuten Bluetooth aptX, USB-portit, takakamera,
RCA-tulo, lähteen äänenvoimakkuuden säätö, 7-kaistainen taajuuskorjain ja AM-/FM-/sääkanavat, ovat sisäänrakennettuja. Voit räätälöidä järjestelmän helposti omien tarpeidesi mukaisesti.

Ohjaamo

Räätälöitävät RGB-painikkeet
sekä valaistut nuppiohjaimet

Näyttöohjaimella ei
ohjata harmaita pylväitä.

Monta lähdettä, monta vyöhykettä
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Takana

Piilotettava lähdeyksikkö mahdollistaa
joustavan asennuksen

Näyttöohjaimella ohjataan
aktiivisesti sinisiä pylväitä.

Ohjaa toimintoja monitoiminäytöstä
MW6 NMEA 2000 -sertifioitu liitäntämoduuli mahdollistaa Clarionin lähdeyksiköiden saumattoman liittämisen veneen NMEA 2000 -verkkoon. Tämän ansiosta Clarionin lähdeyksiköitä
voidaan ohjata suoraan veneen monitoiminäytöstä. Helpon liitä ja käytä -asennuksen jälkeen
veneilijä voi ohjata suoraan monitoiminäytöstä äänijärjestelmän toimintoja, kuten virta päälle/
pois, äänenvoimakkuus, lähteen valinta, toisto/tauko, seuraava/edellinen raita jne. Käyttöliittymässä näkyvät myös lähteen valinta, kappale, raita, albumi, radiotaajuus jne.
● Clarion MW6 voidaan yhdistää veneeseen asennettuun monitoiminäyttöön. Voit ohjata Clarionpääyksikköä päänäytöstä ja nähdä kappaleiden esittäjät.

MW6
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LÄHDEYKSIKÖT

VESITIIVIS

SUOLAN- JA AURINGONKESTÄVYYS

ERINOMAINEN
ÄÄNI

Bluetooth
-SUORATOISTO
®

Viihdyttää karuimmissakin oloissa

• V
 astaa tai ylittää ASTM B117 -standardin
(suola-sumualtistus)
• Vastaa tai ylittää ASTM D4329 -standardin
(UV-altistus)

• Täyttää tai ylittää 3,0 G:n tärinänkestävyyden.
• Kosteuden kestävällä polymeerillä pinnoitetut
piirilevyt
• Pieni virrankulutus valmiustilassa

Helppoa ja nopeaa musiikkinautintoa

GR10BT
USB-MP3-WMA-vastaanotin ja
sisäänrakennettu Bluetooth
•
•
•
•
•

IPX5-luokiteltu vesitiivis etupaneeli
IPX3-luokiteltu 3":n näyttöaukkorunko
Musiikin Bluetooth-suoratoisto
MP3/WMA-USB-toisto
Äänen RCA-lisätulo

•
•
•
•

Älypuhelimen lataus USB:stä
 leiset AM-/FM-/sääradiotaajuudet
Y
Sisäänrakennettu 4 x 45 W:n vahvistin
4-kanavaiset / 2 voltin RCA-lähdöt

Lisälaite
RCX002

CMV1

CMD8

Vesitiivis DVD-/CD-/USB-vastaanotin
CMG1722R

XC1410

GR10BT

CMQ2512W

CMG1722R

4-kanavaiset / 2 voltin RCA-lähdöt

Yksikössä on 4-kanavaiset RCA-lähdöt, joten voit tehostaa bassotoistoa erillisen
subwooferin avulla. Voit luottaa ensiluokkaiseen päivitettävyyteen, sillä yksikössä on
neljä sisäistä 45 W:n vahvistinta, jotka vahvistavat musiikin veneen audiojärjestelmälle.
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• 2-kanavainen RCA-lisä-äänitulo (taka)
• Takapuolen USB-liitäntä vesitiiviillä
korkilla
• Sisäänrakennettu 4 x 50 W:n vahvistin
• 6-kanavainen / 2 voltin RCA-lähtö
• Tukee langallista kaukosäädintä

Standardinmukainen laiteaukko

• IPX5-luokiteltu optisesti sidottu 3,5":n
LCD-näyttö
• BBE® MP tarjoaa paremmalta kuulostavat MP3-, WMA-, ja AAC-tiedostot
• 24-bittinen D/A-muunnin

Bluetooth stereoäänen suoratoistoon

3,5 tuuman näyttö mukavaan katseluun

GR10BT sopii standardinmukaiseen kolmen tuuman laiteaukkoon.
Clarionin kumpikin uusi venekäyttöön tarkoitettu lähdeyksikkö tarjoaa entistä parempaa joustavuutta veneiden rakentajille ja omistajille, jotka haluavat kestävän ja monipuolisen audiojärjestelmän, joka
istuu saumattomasti kojelautaan.

Sisäänrakennettu Bluetooth tarjoaa stereo suoratoiston useiden eri
Bluetooth-yhteensopivien laitteiden kanssa. Voit toistaa Bluetoothlaitteeseen tallennettua musiikkia langattoman yhteyden välityksellä,
oli se sitten matkapuhelimessa tai kannettavassa soittimessa.

Suuri 3,5 tuuman näyttö mahdollistaa useiden eri digitaalisten ja videolähteiden helpon käytön. Toista ja nauti DVD-levyistä, DivX-koodatuista levyistä
sekä iPod-videoista. Nauti viimeisimmästä viihteestä vesillä – samoista digitaalisista lähteistä kuin maalla!

Vesitiivis CD-/USB-vastaanotin
• IPX5-luokiteltu optisesti sidottu
LCD-näyttö
• Sisäänrakennettu tippasuojus
• 2-kanavainen RCA-lisä-äänitulo (taka)
• Takapuolen USB-liitäntä vesitiiviillä
korkilla

• Sisäänrakennettu 4 x 45 W:n vahvistin
• 4-kanavainen / 2 voltin RCA-lähtö
• Sisäänrakennetut ylä- ja alaohitustaajuudet
• Tukee langallista kaukosäädintä

CD-/MP3-/WMA-yhteensopiva

Laitteen kiinteä CD-soitin tukee monenlaisia levyjä, kuten kotona poltetuille
CD-ROM-levyille tallennettuja MP3- ja WMA-tiedostoja sekä yleisimpiä
myynnissä olevia CD-levyjä. Monipuoliset yhteensopivuusominaisuudet
tuovat tuulta musiikkisi purjeisiin.
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LÄHDEYKSIKÖT

SUOLAN- JA AURINGONKESTÄVYYS

VESITIIVIS

ERINOMAINEN
ÄÄNI

Bluetooth
-SUORATOISTO
®

•V
 astaa tai ylittää ASTM B117 -standardin
(suola-sumualtistus)
• Vastaa tai ylittää ASTM D4329 -standardin
(UV-altistus)

•T
 äyttää tai ylittää 3,0 G:n tärinänkestävyyden.
• Kosteuden kestävällä polymeerillä pinnoitetut
piirilevyt
• Pieni virrankulutus valmiustilassa

Turvallinen tapa keinuttaa venettä
Liitä laite vain älypuhelimeesi
1,1 ampeerin USB-saparojohdolla,
niin voit toistaa musiikkia CMS2:lla.

Piilotettava lähdeyksikkö
mahdollistaa joustavan asennuksen

CMS5

CMS2

Digitaalinen mediavastaanotin 10,9 cm:n (4,3 tuuman) LCD-värinäytöllä
ja vesitiiviillä ohjausyksiköllä sekä J1939-yhteensopivuudella
• IP67-luokiteltu 4,3":n optisesti sidottu
väri-LCD-ohjain
• Linux-käyttöjärjestelmä ja ARM9-prosessori
• Yleiset AM-/FM-/sääradiotaajuudet
• iPad®-/iPod®-/iPhone®-/USB-valmius
(2 x 2.1 USB)
• 2 audio- ja video-RCA-tuloa
• Kahden vyöhykkeen lähde / äänenvoimakkuuden hallinta
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• Sisäänrakennettu 4 x 50 W:n vahvistin
• 8-kanavaiset / 4 voltin RCA-lähdöt
(2-kanavainen kiinteä)
• 5-kaistainen taajuuskorjain
• Sisäänrakennetut alaohitustaajuudet
• Erillinen kameratulo
• Tukee langallista kaukosäädintä

M303

Digitaalinen mediavastaanotin
vesitiiviillä ohjaimella
•
•
•
•
•

IPX6-luokilteltu 3-linjainen LCD-näyttö
Bluetooth-musiikkitoisto aptX:llä
Yleiset AM-/FM-/sääradiotaajuudet
iPhone®-/iPod®-/USB-valmius
Äänen RCA-lisätulo

Lisälaite
RCX002

• Sisäänrakennettu 4 x 50 W:n vahvistin
• 6-kanavainen / 2 voltin RCA-lähtö
• Sisäänrakennetut ylä- ja alaohitustaajuudet
• Tukee langallista kaukosäädintä

M109

Bluetooth-/CD-/USB-/MP3-/WMA-vastaanotin
• Kaksilinjainen positiivinen LCD-näyttö
• Sisäänrakennettu Parrot Bluetooth
HFP/A2DP:lle
• Sisäänrakennettu mikrofoni
• 2-kanavainen RCA-lisä-äänitulo
• T
 akapuolen USB-liitäntä vesitiiviillä
kannella

• Sisäänrakennettu 4 x 45 W:n vahvistin
• 4-kanavainen / 2 voltin RCA-lähtö
• Sisäänrakennetut ylä- ja alaohitustaajuudet
• Langattoman kaukosäätimen valmius
valinnaisella RCX002:lla
• Tukee langallista kaukosäädintä

CD/MP3/WMA-vastaanotin
•
•
•
•
•
•

Erittäin näkyvä 13 x 8 LCD-näyttö
MP3/WMA-toisto
2-kanavainen RCA-lisä-äänitulo
Etupuolen 3,5 mm:n lisälaitetulo
Sisäänrakennettu 4 x 50 W:n vahvistin
4-kanavainen RCA-lähtö
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Venekäyttöön tarkoitettujen kaiuttimien ominaisuudet

KAIUTTIMET/LISÄVARUSTEET

VESITIIVIS

Tyylikästä äänentoistoa
200 W (enint.)

CM7123T

Enimmäiskäsittelyteho 200 wattia
100 watin RMS-teho
Vesitiivis
Ainutlaatuinen 8" x 12" -rakenne mahdollistaa
maksimaalisen kartioalan ja matalan torniprofiilin.
• Woofer-kartio, joka on valmistettu polypropyleenistä,
johon on ruiskutettu mica-hiukkasia.
• Kevyt 360 astetta kääntyvä alumiininivel helpottaa
käyttöä.

MW1

LCD-näytöllä varustettu
vesitiivis kaukosäädin

NMEA 2000
-liitäntämoduuli
MW4

Vesitiivis 3 tuuman
LCD-värinäytöllä
varustettu langallinen
kaukosäädin
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Bluetooth
-SUORATOISTO

MW2

200 W (enint.)

CMQ1622RL

• 1":n alumiininen kartiodiskantti
• Vastaa tai ylittää ASTM D4329
-standardin (UV-altistus)
• Vastaa tai ylittää ASTM B117 -standardin
(suola-sumualtistus)
• Toimitus sisältää ruostumattomasta
teräksestä valmistetut kiinnityslaitteet.
• Valinnainen säänkestävä suojus

Vesitiivis
kaukosäädin

Radiotaajuuksilla
toimiva langaton
kaukosäädin

CCAUSBAV

USB-jatkokaapeli

CC720

CMOS-taustakamera

MF2

Wi-Fi-etämoduuli
sovellusohjauksella

Kaukosäädin
lisävarusteena

•
•
•
•

 astaa tai ylittää ASTM D4329 -standardin (UV-altistus)
V
Kumiset kiinnitystiivisteet ja nesteenpoistojärjestelmä
Magneettisuojaus integroitu koriin
Toimitus sisältää ruostumattomasta teräksestä
valmistetut kiinnityslaitteet.

Venekäyttöön
tarkoitettu
mallisto

16,5 cm (6,5 tuuman) koaksiaalikaiutinjärjestelmä ja sininen LED-valaistus

•S
 isäänrakennettu sininen LED-valaistus
•E
 nimmäiskäsittelyteho 200 wattia
•6
 0 watin RMS-teho
•6
 ,5 tuuman woofer-kartio, joka on valmistettu polypropyleenistä, johon on ruiskutettu mica-hiukkasia
•1
 ,25 tuuman puristettu diskanttitorvi

MWRXCRET

CM1625

10 m:n jatkokaapeli

16,5 cm:n (6,5 tuuman)
vesitiivis 2-tiekoaksiaalikaiutin

MWRYCRET

120 W (enint.)

Y-kaapeli

XC1410
RCX002

• High Impact ASA -muovisäleiköt (koskee L-loppuisia malleja)
• Valettu alumiinirunko (CMQ-sarja) & High impact ASA -muovirunko
(CMG-sarjat)
• Puristetut diskanttitorvet (CMQ-sarja)
• Vastaa tai ylittää ASTM B117 -standardin (suola-sumualtistus)

Siisti ulkonäkö, mahtava ääni

100 W (enint.)

MF1
MW6

ERINOMAINEN
ÄÄNI

18 × 25 cm:n (7 × 10 tuuman) tornikaiutin
ja käännettävät kiinnityspidikkeet

•
•
•
•

• LISÄVARUSTEET

SUOLAN- JA AURINGONKESTÄVYYS

®

• V
 esitiivis
• Woofer-kartio, joka on valmistettu polypropyleenistä, johon on ruiskutettu mica-hiukkasia.
• Santoprene-kumikehys
• Rautaoksidimagneetti

300 W:n mikrokokoinen 4-kanavainen vahvistin

100 W (enint.)
CMG1722R

350 W (enint.)

CMG2512W

17 cm:n (7 tuuman)
vesitiivis 2-tiekoaksiaalikaiutin

25 cm:n (10 tuuman)
vesitiivis yksinkertainen
4 ohmin puhekelan
sisältävä subwoofer

160 W (enint.)

400 W (enint.)

CMG1622S

16,5 cm:n (6,5 tuuman)
vesitiivis 2-tiekomponenttikaiutinjärjestelmä
100 W (enint.)

CMG1622R

16,5 cm:n (6,5 tuuman)
vesitiivis 2-tiekoaksiaalikaiutin

CMQ6922R

15 × 23 cm:n (6 × 9 tuuman)
vesitiivis huipputehokas
2-tiekoaksiaalikaiutin

CMQ2512W

25 cm:n (10 tuuman)
vesitiivis yksinkertainen
4 ohmin puhekelan
sisältävä huipputehokas
subwoofer
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