DET HÄR ÄR SMART ACCESS FRÅN CLARION

Föreställ dig ett verktyg som ger förare
möjlighet att twittra, sms:a, uppdatera
Facebook, kolla in morgondagens väder och
få en vägbeskrivning till var som helst…
och samtidigt vara helt säkra med händerna
på ratten och ögonen på vägen.

*

• Sökning med Intelligent VOICE™ från Clarion
• Program optimerade för integrerad användning i bilen
• Innehåll och information som uppdateras konstant
• Säker körning

Intelligent VOICE™ FRÅN Clarion

Jag är hungrig!

Intelligent VOICE från Clarion:
bemästra länken mellan människa och maskin
Det är inte alltid vi har en passagerare vid vår sida och
det är sällan vi har någon med oss som kan alla lokala
platser utantill, som affärer, restauranger, turistställen
och räddningstjänster.
Men Intelligent VOICE känner till dem alla och mycket
mer än så tack vare röstsökningsteknik från Google
tillsammans med Google Places. Glöm den tiden när
även den enklaste av sökningar tog en evighet då du
behövde skriva in vartenda ord för hand.

Glöm bort opolerad och oprecis röstigenkänning.
Intelligent VOICE kan höra dig även om du inte pratar
jättetydligt. Funktionen förstår dig så bra eftersom
systemet vet hur det ska tolka meningen bakom din
fråga och kan därför erbjuda dig passande alternativ.
Eftersom säkerhet och komfort går hand i hand har
Clarion föregått som exempel med sitt ledande visuella,
och nu även verbala, gränssnitt mellan människa och
maskin.

Standardsökning

Sök med Intelligent VOICE™ från Clarion

En typisk röstsökning

”Ange
kommando”

Sök i närheten

En typisk manuell sökning
Om du vill gå på restaurang i närheten
av din destination ...

1. Hem
2. Sök i närheten
3. Sökning efter telefonnummer
4. Adressökning

Sushi
restaurang

5. Övrigt

”Ange nästa
kommando”

Leta efter en restaurang nära destinationen.

Restaurang

1. Bensinstation

Välj den kategori som du vill söka.
I detta fall, ”Restaurants” (restauranger).

2. Närbutik
3. Snabbmat
4. Parkering
5. Restaurang

Sushirestaurang

”Ange nästa
kommando”

Japansk
restaurang

1. Snabbmat

Varje gång du pekar på skärmen visar systemet
möjliga träffar.

2. Kinesisk restaurang

Omedelbar och direkt sökning

3. Italiensk restaurang
4. Japansk restaurang
5. Regionala specialiteter

Förutom adressen kommer den att visa
telefonnumret och annan relaterad information.

Vägledning till destinationen*
Vägledning till destinationen

Funktionen Intelligent VOICE är unik för NX504E

Vägledning till destinationen

* Vägledning till destinationen är aktiverad i Premium-tjänsten. Funktionen Intelligent VOICE kanske inte finns tillgänglig på samtliga språk.

SMART ACCESS-PROGRAM
musik
Clarions Smart Access-program erbjuder allt fler program
för större rörlighet och fler anslutningsmöjligheter.
Nedladdningsbar information för att hjälpa till med körning,
organisation, kommunikation och nöje är permanenta
gästinslag.
Besök vår webbplats

www.clarion.info/smartaccess

Via molnet har jag all musik i mina öron, precis där jag är...
Jag vill inte vara utan mångfalden och nöjet när jag kör.
Dessutom vill jag dela med mig av upplevelsen med mina
vänner och passagerare.
Min önskan blir verklighet och jag kan låta ljuden föra mig
bort…
Tack vare oöverträffade program som Deezer till Android kan
jag välja mellan miljontals låtar. Det spelar ingen roll hur lång
resan är, jag vet att jag kan få perfekt underhållning när jag vill.

• Läs det senaste om Smart Access.
• Hitta regelbundet uppdaterade listor över alla tillgängliga
Smart Access
program med direktåtkomst till relaterade webbplatser på
AppStore eller Google Play.
• Kontrollera kompatibilitet för din smartphone.
• Ta reda på hur du kan ansluta din telefon.

fordon
Jag älskar min bil och vill veta allt om körningen.

sociala nätverk (SNS)
Jag gillar att hålla kontakten. Med familj, vänner...
Dela med mig av de goda stunderna och mina foton.
Facebook eller Twitter i bilen?
Nu är det möjligt, för jag är ju inte
längre ensam här inne.

NAVIGERING/PLATSER/TRAFIKINFO

information
Det var länge sedan jag hade en dagbok i pappersform. Datorn har jag i väskan och
telefonen ligger i fickan. Så hur kollar jag schemat?

Jag behöver skära ner på restiderna och köra säkrare. Tack
vare smartphonetekniken finns det allt mer information
tillgänglig, som trafiknyheter och vägvisning. Men oavsett hur
nyttig informationen är så skulle det ju vara farligt att kolla upp
den när man kör.
Med Smart Access har jag hittat lösningen på detta problem.
Kör, se framåt, var uppdaterad, få vägledning och gör det i
fullkomlig säkerhet.

Det kunde inte vara enklare: Calendar4car visar mitt schema direkt på Smart Accessstationen.
Och hur kollar jag in vädret? Weather4car är här…
Och om jag vill se nyheterna? News4car
Smart Access-relaterade program kan ändras utan föregående meddelande.
Mer uppdaterad information kan du hitta online på www.clarion.info/smartaccess.

nx504e

NX504E
2-DIN DVD MULTIMEDIASTATION
MED INBYGGD NAVIGERING/SMART ACCESS
NX504E

Smartphone-anslutning för
sömlös njutning av favoritmusik
och videor

Inbyggd DAB
(Digital Audio Broadcasting)
DAB sänder radioprogram via en digital
signal och erbjuder ljud i CD-kvalitet.
I jämförelse med analog teknik ger DABenheters digitala signaler en renare signal med minskad uttoning och flervägseffekter som påverkas mindre av vädret
och störningar.

Njut av musik, video
och program från
din smartphone via
NX504E:s stora
pekskärm.

Steglös knappbelysning med
728 färger för det ultimata
utseendet i din bil.
Röstbild

Tekniken ”Intelligent Tune” med
röstbildskontroll

Interaktivt GUI som styrs med
pekfingret

NX504E SYSTEMEXEMPEL
USB
(ljud/video)

Clarions exklusiva ljudteknologi
”Intelligent Tune”

Hitta till dina destinationer
genom att bara prata, baserat
på röstigenkänningsteknik
från Google.

Smartphoneprogram som
används optimalt i bilen så att
din bil kan integreras med
senaste informationen.

Intelligent Tune
Tekniken "Röstbildskontroll"

USB
(ljud)

Säg bara vad du tänker på, som t ex ”jag är hungrig”,
och sökningen görs åt dig. Intelligent VOICE™ från
Clarion utnyttjar röstigenkänningsteknik och lokal
informationssökning för att hitta det som du letar
efter. Tänk högt, så letar systemet reda på en
destination som passar in på dina behov. Glöm
bort alla gamla problem med den ordbaserade
söktekniken som gav massvis med felträffar.
Intelligent VOICE™ från Clarion förstår vad du
menar och förenklar livet.

SRP1723S
Fram
USB

USBminne

WG3020

eller
XC6410

Android- iPhone 4
telefon iPhone 4S

HDMI
(ljud/video)

Androidtelefon

CC4001U
ZCP133

HDMI
RCB198

Sökning kan inte bli enklare
Jag är hungrig

Inbyggd navigering med 8 GB
microSD-kort som täcker
46 europeiska länder. De
intelligenta navigeringsfunktionerna
ger bättre vägledningsstöd.

Clarions ljudteknologi utvecklades ursprungligen
för att förvandla bilkupén till en enastående
ljudupplevelse. Följande ingår: Röstbildskontroll
med vilket du kan flytta sången till ett speciellt
säte i bilen, Sound Restorer för ljudåtergivning i
full kvalitet av komprimerade ljuddata, Virtual
Bass för kraftfull bas utan bashögtalare samt
annan spännande ljudteknik.

XC6210

iPhone 4
iPhone 4S

AUX
Video
IR
TILLBEHÖR (TILLVAL)

• ZCP133
• RCB204
• RCB198

DAB-antenn
Extern mikrofon
Fjärrkontroll

VTR

Digital ljudspelare

• CCA770
• CCA771
• CC4001U

Bluetoothmobiltelefon

HDMI-kabel (typ A till typ A)
HDMI-kabel (typ A till typ D)
CMOS-färgkamera

OEM-fjärrkontroll

• CCA772
• CCA750
• CCA644

VT1010E

Kabel för VTR fram
Anslutningskabel för iPod/iPhone
Ingångskabel till backkamera

SRG1733R
Bak

smart access-kompatibla modeller
vanliga funktioner
Med stöd för Smart Access
molntjänstplattform i bilen för
att leverera ett brett utbud av
innehåll och information till
ditt fordon.

Bluetooth® för handsfree-kommunikation
och strömmande ljuduppspelning i stereo
Med inbyggd Bluetooth får du tillgång
till telefonkommunikation handsfree,
med övergripande kompatibilitet med
en rad mobiltelefoner.
Tack vare en inbyggd mikrofon och
telefonboksåtkomst kan du säkert tala
i telefon när du kör.
Spela upp musik som finns på din
mobiltelefon med
Bluetooth-ljudströmning i stereo.

Panelen med den plana
ytan och den svala svarta
utformningen ger denna
2-DIN-enhet sin
obestridliga närvaro.
Uppspelning av MP3/WMA
för ljud.

FX503E
MULTIMEDIESTATION
OCH 6,2-TUMS
PEKSKÄRMS STYRNING
FX503E

* Beroende på mobiltelefon.
* Besök vår webbplats för mer information om kompatibla
Bluetooth-mobiltelefoner.

NX503E
DVD-MULTIMEDIESTATION
MED INBYGGD NAVIGERING OCH
6,2-TUMS PEKSKÄRMS STYRNING
NX503E

Inbyggd navigering med 8 GB
microSD-kort. De intelligenta
navigeringsfunktionerna ger bättre
vägledningsstöd.
Utmärkta användargränssnitt med
pekskärm som kan styras med
fingrarna för enklare bläddring och
variabel knappbelysning med
728 olika färger.

®
NX503E SYSTEMEXEMPEL
iPod och iPhone (ljud)
eller USB-minne

iPod och iPhone (video)
CCA750

XR2120

TILLBEHÖR (TILLVAL)

SW3013B
SRP1722S
Bak

USB

Android
Smartphone
HDMI

VTR

Digital
ljudspelare

RCB199
Video
IR

AUX

Bluetoothmobiltelefon
OEM-fjärrkontroll

XC6410

SRE1732R
Bak

CCA644
CC4001E

• RCB198
Fjärrkontroll (tillval)
• RCB199
Extern mikrofon (tillval)
• CCA750
Anslutningskabel för iPod och iPhone
• CCA770	
HDMI-kabel (typ A till typ A)
• CCA771	
HDMI-kabel (typ A till typ D)
• CC4001U CMOS-färgkamera
• CCA644
Ingångskabel till backkamera
• CCA772
Kabel för VTR fram

RCB198

VT1010E

®

EUROPEISKT HUVUDKONTOR
CLARION EUROPE S.A.S.
Z.I. du Pré à Varois
Route de Pompey
54670 CUSTINES
France
Tel.: +33 (0)3 83 49 44 00
Fax: +33 (0)3 83 49 45 99
E-post: info@clarion.fr
SVERIGE
KG Knutsson AB
Hammarbacken 8
191 81 Sollentuna
Tel.: +46 8-92 30 00
E-post: info@kgk.se

Din Clarion-återförsäljare berättar gärna mer.
Smart Access

www.clarion.com

Anmärkningar • Specifikationerna och utformningen kan ändras utan meddelande. • Foton är inte bindande. Tillverkaren och importören ansvarar inte för eventuella tryckfel. • Dolby, Dolby Surround, Pro Logic och den dubbla D-symbolen är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories. • Microsoft Windows och logotypen Windows CE är antingen registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i andra länder. • ”Made for iPod” och ”Made for iPhone” står för att ett elektroniskt tillbehör har
utformats för att ansluta speciellt till iPod respektive iPhone, och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples funktionsstandarder. • Apple ansvarar inte för användningen av den här enheten eller dess efterlevnad av säkerhets- och regelstandarder. •
Observera att användning av detta tillbehör med iPod eller iPhone kan inverka på den trådlösa prestandan. • iPhone, iPod, iTunes och App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. • AndroidTM är ett varumärke
som tillhör Google Inc. • © 2013 Google Inc. Med ensamrätt. Google och Google-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Google Inc. • Ordmarkeringen för Bluetooth® och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken
av Clarion Co., Ltd. sker på licens. Andra varumärken och varumärkesnamn tillhör sina respektive ägare. • DivX®, DivX Certified® och associerade logotyper är registrerade varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och används
på licens. DivX Certified® för uppspelning av DivX-® video, inklusive premiuminnehåll. Täcks av ett eller flera av följande patent i USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274 • Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare. • SiriusXM och alla
relaterade märken och logotyper är varumärken som tillhör Sirius XM Radio, Inc. Med ensamrätt. • Alla enheter i den här katalogen är främst avsedda för installation i personfordon. Användning i nyttofordon, traktorer, terrängfordon, byggnadsmaskiner, båtar (förutom
båtmodellerna) och andra fordon för särskilda ändamål eller motorcyklar rekommenderas inte. • Det kan hända att iPod video-uppspelning inte kan återstartas. När bilens tändning slås av och sedan på börjar uppspelningen från början av filen. • Inga garantier
utfästes för att alla enheter i denna katalog kan spela CCCD (Copy Control CD), Hybrid SACD (Super Audio CD), CD-R/RW och DVD±R/RW. • På Clarions webbplats framgår vilka iPod-modeller som kan anslutas. • Clarions navigeringssystem ersätter inte eget
gott omdöme. Färdvägar som föreslås av ett navigeringssystem från Clarion får aldrig ges högre prioritet än gällande trafiklagstiftning, ditt eget omdöme och/eller säker bilkörning. Följ inte vägbeskrivningar som navigeringssystemet föreslår om det skulle leda till
att du måste utföra en farlig eller olaglig manöver, hamnar i en farlig situation eller om det skulle leda dig in i ett område som du inte bedömer som säkert. • De råd som kommer från navigationssystemet ska endast ses som förslag. Det kan uppstå situationer när
navigationssystemet visar en felaktig position för fordonet, inte kan föreslå den kortaste färdvägen och/eller misslyckas med att leda dig till önskad destination. I sådana situationer måste du lita på ditt eget omdöme och ta hänsyn till de aktuella körförhållandena.
• Använd inte navigeringssystemet för att hitta räddningstjänsten. Databasen innehåller inte fullständiga listor över var räddningstjänst som polisstationer, brandstationer, sjukhus och sjukvårdsinrättningar är belägna. Använd ditt eget omdöme och fråga dig
fram i dessa situationer. • Smart Access-logotyper och varumärken tillhör Clarion Co. Ltd. • Waze logotyper och registrerade varumärken tillhör Waze Inc. • Smartphone-kompatibilitet kan variera beroende på modell och operativsystem. Mer information finns på
www.clarion.com. • Kom ihåg att de faktiska vägförhållandena och trafikreglerna alltid har högre prioritet än den information som finns i navigeringssystemet, annars kan du orsaka trafikolyckor eller bryta mot lagen. • Begreppen HDMI och HDMI High-Definition
Multimedia Interface samt logotypen HDMI är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC i USA och andra länder.

