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Újdonság XZENT-től: Az X-402, kifinomult 2 DIN Infotainer beépített DAB + tunerrel és lenyűgöző multimédiás funkciókkal, a készülékhez külön 
kapható X-402-SDFEU navigációs kártya. 
Az egyedien tervezett X-402 egy 6,2 “/ 15,7 cm-es érintőképernyővel van felszerelve, amely tökéletesen éles képet ad. A hangerőszabályzó, HOME 
és HDMI gombok érintés érzékelő elemek, a megvilágítás színe szabadon választható. 
CD / DVD meghajtó, két hátsó USB port,valamint HDMI bemenet áll rendelkezésre a kompatibilis mobil eszközöknek (iPhone/iPod) – amivel tudja 
kezelni a legújabb A / V formátumokat. Az Android alapú okostelefonok képernyő-tükrözését is biztosítja az opcionális Wifi dongle segítségével 
(kép és hang támogatása). Első osztályú az integrált Blutooth kihangosító egység, amelyet a legjobb mobil használatra terveztek, és amely 
támogatja az A2DP zenei átvitelét okostelefonon keresztül. 

FŐBB JELLEMZŐK 

• DAB+ Infotainer DVD-meghajtóval  

•  6,2“/15,7 cm-es 16:9-es érintőképernyő  

• Grafikus felhasználói felület 10 EU nyelv támogatásával 

• Tápellátás DAB+ aktív antennákhoz(12 V) 

• Többszínű megvilágítás 

• IR-távvezérlő 

BLUETOOTH 

• Bluetooth alapú kihangosító 

• Telefonkönyv azonnali hozzáféréssel a szinkronizált 

névjegyekhez 

• Gyorstárcsázás 6 szabadon választott kedvenchez 

MULTIMÉDIA ÉS AUDIO 

• CD/DVD-meghajtó 

• DAB+ vevőkészülék MOT Slideshow-val, DL-Text 

• UKW RDS Radio, DSP zajcsökkentővel  

• USB 2.0  port a készülék hátulján Apple készülékekhez (< 

1000 mA) 

• USB 2.0 port a készülék hátulján adathordozókhoz  

•  iPod / iPhone-hoz készült 

• A2DP BT zene-streaming, AVRCP 1.0-el 

• Equalizer 14 előre beállított hangprofillal  

• 4 x 40 wattos erősítő 

 
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK 

• 4.2-es  bemenet (3 V) 

• 2 x bemenet az első/hátsó tolatókamerához kapcsolható 

tápellátással és váltó/kapcsolási funkcióval (CVBS) 

• 2 x video kimenet DVD/USB (CVBS, NTSC) 

• 1 x A/ V-bemenet NTSC/PAL automatikus kapcsolással (CVBS) 

• 1 x HDMI bemenet tartozékokhoz vagy HDMI kompatibilis 

mobileszközökhöz 

• 1 x IR-bemenet külső CAN/ STALK interface csatlakoztatásához 

 

NAVIGÁCIÓ  (MICRO SDHC-KÁRTYA X-402-SDFEU) 

• microSDHC-kártya (8 GB) alapú 3-D navigációs rendszer 47 

ország lefedettségével (külön kapható X-402-höz) 

• Premium P.O.I. több, mint 6,5 millió célállomással 

• 3-D-s térkép, alagút üzemmód, 3-D-s automatikus zoomolás 

kereszteződéseknél valamint körforgalmaknál, parkolás a 

közelben funkciók, stb. 

• Hangos tájékoztatás 28 EU nyelven 

• 30 napos kártyagarancia 

 
 
 
 
 
 

 

 



  FUNKTIONS-HIGHLIGHTS 
 

 

TFT LCD kijelző 

Az X-402 6,2”/15,7 cm-es érintőképernyővel 

rendelkezik, a VOLUME, HOME és HDMI 

gombok érintés érzékelő elemek. 

 

RDS UKW Rádio 

Az integrált analóg RDS UKW Tuner 

biztosítja a zajmentes, tiszta rádióvételt, 

RDS szöveg megjelenítésével. 

 

Különböző megvilágítási színek 

A készülék nyomógombjának megvilágítását 

kiválaszthatjuk egy nekünk tetsző színben, 

így tetszés szerint lehet színt választani a 

műszerfalhoz. 

Egyszerű működési architektúra 

Modern, jól elrendezett képernyő menük 

amelyet kifejezetten stresszementes 

mobilhasználatra fejlesztettek ki.  

 

Audio/Video lejátszás 

CD/DVD-meghajtó, 2x hátsó USB-Port, 

iPod/iPhone-hoz, HDMI-bemenet – az X-

402 a legmodernebb A/V-

formátumokhoz készült. 

 

Tolatókamera csatlakozók 

A készüléknek 2 bemenete van az első és 

hátsó tolatókamerához, ami 

összekapcsolható a tápellátással és 

manőverező funkcióval rendelkezik. 

DAB+ Tuner 

A beépített DAB+ tunereknek 

köszönhetően az X-402 kristálytiszta 

rádióvételt biztosít. 

 

Bluetooth kihangosító  

A külső kihangosítóval rendelkező 

Bluetooth kihangosító automatikusan 

szinkronizálódik, így a telefonkönyv 

bejegyzései azonnal rendelkezésre állnak. 
 

HDMI- bemenet 

A HDMI bemeneten keresztül a HDMI 
kimenettel rendelkező multimédiás 
eszközök és okostelefonok 
csatlakoztathatók az X-402-hez .

 

Rear  

Front  



  PRODUKTINFORMATION 

X-402-SDFEU 

 
 MICRO-SDHC NAVIKÁRTYA AZ XZENT X-402-HÖZ 

 
Egyszerűen csatlakoztassa az X-402-SDFEU microSDHC kártyát az X-402 microSD kártyanyílásába, és az Infotainer átfogó navigációs funkcióval 
rendelkező Naviceiver lesz. 
 

X-402-SDFEU FŐBB JELLEMZŐK 

• MicroSDHC-kártya (8 GB) alapú 3-D navigációs rendszer 47 ország lefedettségével  
• Premium P.O.I. több, mint 6,5 millió célállomással 

• 3-D-s térkép, alagút üzemmód, 3-D-s automatikus zoomolás kereszteződéseknél valamint körforgalmaknál, parkolás a közelben funkciók, 

stb. 

• Hangos tájékoztatás 28 EU nyelven 

• 30 napos kártyagarancia 

 

 
 
 

Nagy felbontású 3-D-s térkép Letisztult menü Megbízható utasítások 

 
 
 

   

Egyedi útvonaltervezés Több, mint 6,5 millió Premium P.O.I. Kényelmes úticél keresés 

 

 

 

Gyors, egyszerű útvonal tervezés 
  

Különböző útvonaltervezési módszerek Útvonal kijelzés törlése 

 
 
 
 
 
 

 


