XZENT XT-7010

Stacja multimedialna 1-DIN
z monitorem LCD 7”
i dekoderem Dolby Digital

Cena detaliczna:
XT7010 – 1499,- PLN
Audio i Video:
Funkcje w jakie wyposażony jest XZENT XT-7010 oraz prostota
obsługi są spełnieniem marzeń każdego kierowcy. Urządzenie
wyposażone jest w wysokiej rozdzielczości wysuwany monitor
dotykowy LCD o przekątnej aż 7”. Wbudowany odtwarzacz
CD/DVD odtwarza wszystkie najpopularniejsze formaty AV, a
mechaniczny i elektroniczny system Anti-Shock dba o perfekcyjną
reprodukcję obrazu i dźwięku. Oprócz wysokiej czułości tunera RDS,
cyfrowego wzmacniacza 4x40W, pilota zdalnego sterowania oraz
wbudowanego dekodera Dolby Digital, XT-7010 posiada również
wejście stereo AUX-IN, 2 wyjścia video na dodatkowe monitory oraz
analogowe wyjście 4.1 (dźwięk przestrzenny).

Kino na 4 kółkach:
Dźwięk przestrzenny. Przyciśnięcie jednego przycisku powoduje
wysunięcie 7-calowego monitora LCD o wysokiej rozdzielczości,
który dzięki doskonałej jakości obrazu oraz przestrzennego dźwięku
4.1 przenoszą do wspaniałego świata filmu

Odtwarzacz CD / DVD:
•
•
•
•
•

Odtwarzane nośniki / formaty: CD, CD-R/RW, MP3, WMA,
DVD, DVD±R/RW, DVD-MP3
Region code 2
Wbudowany dekoder Dolby Digital
Elektroniczny (ESP) i mechaniczny system Anti-Shock
Funkcja Last-playback-memory

Wysuwany monitor dotykowy LCD 7”:
•
•
•
•

Wysokiej jakości monitor dotykowy LCD 7”/16:9
Ekran pochłaniający światło - świetna czytelność również
w pełnym słońcu
Wysoka rozdzielczość 480 x 234 (336960 pikseli)
Kąt widzenia lewy/prawy >60° / górny >30° / dolny >60°

Tuner:
•
•
•
•

Zakres UKW/MW
Funkcja best stations memory (BSM)
Pamięć 30 stacji
Radio data system (RDS)

Połączenia A/V:
•
•
•

2 x wyjścia RCA composite video
Analogowe wyjście przedwzmacniacza 4.1 RCA (front,
tył i subwoofer)
1 x wejście AUX-IN (stereo)

Dodatkowe funkcje:
•
•
•
•
•
•

Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe (security code)
Cyfrowy wzmacniacz mocy 4x40W
Dodatkowy wyświetlacz punktowy
Białe lub niebieskie podświetlenie klawiszy
W komplecie pilot zdalnego sterowania
Wejścia ISO dla zasilania i wyjścia ISO pod głośniki

XZENT XT8020

Stacja Multimedialna
Nawigacja Igo8 Dvd Mp3 Usb Sd

Cena detaliczna:
XT8020 – 2999,- PLN
Stacja multimedialna o rozmiarze 2 Din XT 8020 to połączenie
bardzo zaawansowanego centrum mobilnej rozrywki z urządzeniem
nawigacyjnym. Doskonałe wykonanie oraz bardzo bogate
wyposażenie to zalety, które dotychczas były domeną bardzo
drogich urządzeń. Z XT8020 otrzymujesz to samo za połowę ceny.

Audio i Video:
Urządzenie wyposażone jest w wysokiej rozdzielczości monitor
dotykowy LCD o przekątnej aż 6.2”. Wbudowany odtwarzacz
CD/DVD odtwarza wszystkie najpopularniejsze formaty AV, a
mechaniczny i elektroniczny system Anti-Shock dba o perfekcyjną
reprodukcję obrazu i dźwięku. Oprócz wysokiej czułości tunera RDS,
cyfrowego wzmacniacza 4x40W oraz wbudowanego dekodera
Dolby Digital, XT8020 posiada również czytnik kart pamięci SD,
port USB oraz wyjście 2+1 na wzmacniacz. Dodatkowo istnieje
możliwość podłączenia opcjonalnych urządzeń takich jak monitory
zagłówkowe lub podsufitowe, tuner telewizyjny DVBT czy kamera
cofania i sterowania nimi za pomocą dotykowego ekranu lub pilota
zdalnego sterowania.

Kino:
XT8020 posiada wbudowany dekoder Dolby Digital wyposażony
w cyfrowy korektor dźwięku pozwalający uzyskać w Twoim
samochodzie przestrzenny dźwięk, na który do tej pory mogłeś
sobie pozwolić tylko w kinie.

Nawigacja satelitarna:
• Oprogramowanie iGO8 - bardzo dokładne mapy 43 krajów Europy •
Karta SD o pojemności 2GB w komplecie • 3-wymiarowy widok budynków
• Auto-Zoom na skrzyżowaniach, zjazdach etc. • Ukształtowanie terenu
• Asystent pasa skrętu • Widok drogowskazów • Menu w 28 językach
(w tym po polsku) • Komendy głosowe w 25 językach (w tym po polsku)

• Procesor 400MHz • Pamięć RAM 64MB • Zewnętrzny odbiornik GPS
w komplecie • Obsługa POI • Widok 2D/3D • Funkcja Text-to-Speech •
Rozbudowany panel planowania trasy

Odtwarzacz CD / DVD:
• Odtwarzane nośniki / formaty: CD, CD±R/RW, MP3, WMA, DVD,
DVD±R/RW, DVD-MP3, DivX6, AVI, VCD, SVCD, MPEG1-4, JPEG,
Kodak Photo CD • Region code 2 • Wbudowany dekoder Dolby
Digital • Elektroniczny (ESP) i mechaniczny system Anti-Shock •
Funkcja Last-playback-memory

Monitor dotykowy LCD 6,2”:
• Wysokiej jakości monitor dotykowy TFT LCD 6,2”/16:9
• Ekran pochłaniający światło - świetna czytelność również w pełnym
słońcu • Wysoka rozdzielczość 1200 x 234 (280800 pikseli)
• Kąt widzenia lewy/prawy >60° / górny >35° / dolny >50°

Tuner:
• Zakres UKW/MW • Funkcja best stations memory (BSM) • Pamięć
30 stacji (18 FM/12 AM) • Radio data system (RDS)

Połączenia A/V:
• 2 x wyjścia RCA composite video • 2 x wejście video (RCA) (w tym
dla kamery cofania) • Analogowe wyjście przedwzmacniacza 2.1
RCA (front i subwoofer)

Dodatkowe funkcje:
• Czytnik kart pamięci SD • Interfejs USB 1.1 • Zabezpieczenie
Przeciwkradzieżowe (security code) • Cyfrowy wzmacniacz mocy
4x40W • Białe podświetlenie klawiszy • W komplecie pilot zdalnego
sterowania • Wejścia ISO dla zasilania i wyjścia ISO pod głośniki)

