[ CMG73]

PŘEDNÍ EVROPSKÝ SPECIALISTA NA MULTIMÉDIA ve voze

Průvodce multimédii do auta
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ZENEC SMARTLINK

Ilustrační obrázek

V CHYTRÉM SPOJENÍ

Z-N326
Rádio / multimediální systém Z-N326 2-DIN
s nejnovější technologií ZENEC Smartlink

13.490,-

11.690,-

2-DIN SMARTLINK RÁDIO

Z-N326

bez navigačního softwaru

11.690,- 13.490,-

Díky Z-N326 můžete nyní pohodlně využívat funkcí svého
smartphonu i v autě. Poslouchat hudbu, kterou máte v mobilu
uloženou. Sledovat videa a prohlížet si fotky nebo zobrazit
aplikace z telefonu na velkém dotykovém displeji zařízení
Z-N326. S naším novým 2-DIN Smartlink rádiem budete vždy
v chytrém spojení.

KAPACITNÍ DISPLEJ – SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
Promyšlený design infotaineru Z-N326 vám nabízí špičkový
kapacitní displej, který lze intuitivně a velice přesně ovládat
i za jízdy – stačí lehký dotyk. Velká svítivost, jasnost a preciznost displeje, ale také velký rozsah kontrastů jen podtrhují
prémiovou kvalitu našeho nového systému ZENEC.

PŘIPOJENÍ K SMARTPHONU
Se Z-N326 se vám otvírají zcela nové možnosti připojení
k smartphonu: jednoduše připojte svůj telefon se systémem
Android nebo svůj Apple iPhone (od modelu iPhone5) k mediálnímu USB portu na zařízení Z-N326 a obsah obrazovky
mobilu se díky technologii Smartlink ihned zobrazí na dotykovém displeji našeho nového infotaineru ZENEC.
Na velkém dotykovém displeji 6,2“ / 15,7 cm se zobrazí také
ikony aplikací. Své oblíbené navigační, zábavní a komunikační
aplikace tak nyní můžete pohodlně využívat i v autě.

MODERNÍ MULTIMEDIÁLNÍ VÝBAVA
Kromě bohatých funkcí k integraci smartphonu vám Z-N326
nabízí také moderní multimediální výbavu: optimální příjem
rádia zajišťuje FM tuner s integrovaným DSP, který dokáže díky
potlačení šumu vytvořit i u slabších vysílačů čistý zvuk.
Prostřednictvím USB – Z-N326 je vybaven dvěma USB porty –
lze připojit nejen smartphone, ale také přehrávat nejrůznější
audio a video formáty, včetně videí ve vysokém rozlišení a hudebních souborů v bezeztrátovém formátu Hi-Res Flac
s rozlišením až 24 bitů / 192 kHz. K tomu je třeba přičíst vstup
HDMI, pomocí nějž připojíte k infotaineru Z-N326 všechna kompatibilní multimediální zařízení, smartphony nebo tablety.

Z-N326-SDFEU

NAVIGAČNÍ MICRO-SDHC KARTA K Z-N326
Jednoduše zasuňte samostatně prodávanou navigační
microSDHC kartu Z-N326-SDFEU (PrimoNextGen pro
Android, celá EU) do slotu na karty v přístroji Z-N326
a infotainer rázem proměníte ve výkonný naviceiver.
Ovládání navigace je podobné jako na smartphonu –
dvěma prsty například můžete zoomovat nebo otáčet
zobrazení mapy.
VLASTNOSTI Z-N326-SDFEU
3D navigační systém využívající microSDHC karty
(8 GB), pokrývá 47 evropských států*1
prémiový balíček POI (více než 6 milionů vybraných
cílů)
realistické 3D znázornění terénu, památek, center měst
a odboček
asistent jízdy v jízdních pruzích a zobrazení dopravních
značek
režim tunelu
externí přijímač GPS
update map na 1 rok zdarma
*1 Navigační software není součástí dodávky zařízení
Z-N326, microSDHC kartu objednávejte zvlášť.

•
•
•
•
•
•
•

2

2.890,-

K optimálnímu vyladění zvuku je k dispozici 10pásmový grafický
ekvalizér a několik předdefinovaných zvukových profilů.
Bluetooth modul zařízení Z-N326 je kompatibilní s celou řadou
mobilních telefonů a umožňuje bezpečně telefonovat
s využitím integrovaného handsfree zařízení. Synchronizace
s telefonem probíhá automaticky, a všechny záznamy v telefonním seznamu jsou tak okamžitě připraveny k použití. Pomocí
streamování hudby přes Bluetooth můžete hudbu uloženou ve
smartphonu přenášet bezdrátově do Z-N326 a ovládat ji na dotykovém displeji.
MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ NA NAVIGACI
Se Z-N326 to jde: smartphone a multimediální systém splynou
do jedné, vysoce výkonné informační a zábavní jednotky. Ale
nejen to. Pomocí samostatně prodávané navigační microSDHC
karty Z-N326-SDFEU rozšíříte infotainer na dokonale vybavený
naviceiver.

3.490,-

3D MAPY VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ

RŮZNÉ MOŽNOSTI PLÁNOVÁNÍ TRASY

VÍCE NEŽ 6 MILIONŮ PRÉMIOVÝCH POI

PŘEHLEDNÁ ZNÁZORNĚNÍ TRASY

Všechny ceny v korunách. Omyly a chyby vyhrazeny.
Nabídka platná jen do vyprodání zásob! Prodej jen v množstvích pro běžnou domácnost.
Všechny produkty nemusí být skladem u všech prodejců, lze je však dodat do několika dní.

NOVÝ PARTNER PRO VÁŠ MOBIL

KAPACITNÍ TFT LCD DISPLEJ
Kapacitní 6,2“ dotykový displej lze velmi přesně ovládat lehkými dotyky. Přesvědčí vás svou velkou svítivostí, bohatým
kontrastem a brilantním obrazem.

2-DIN ZAŘÍZENÍ S DVOUBAREVNÝM PODSVÍCENÍM TLAČÍTEK
Design zařízení s volitelným červeným či bílým podsvícením
dotykových tlačítek vypadá ve vozidle velmi moderně. Z-N326
se vždy dokonale přizpůsobí vzhledu vašeho interiéru.

FM TUNER S DSP
Radiopřijímač infotaineru Z-N326 je vybaven FM RDS tunerem s integrovanou technologií DSP, která potlačením šumu
zajistí čistý zvuk i u slabších vysílačů.

HDMI VSTUP
Pomocí HDMI vstupu lze k zařízení Z-N326 připojit multimediální zařízení a smartphony s HDMI výstupem a přenášet
zvuk a obraz do infotaineru.

SMARTLINK DIRECT
Aplikace Smartlink direct pro smartphony s Androidem /
Apple iPhone (od modelu iPhone5) přenese obsah obrazovky smartphonu na dotykový displej Z-N326.

TLAČÍTKO OBLÍBENÉ
Z-N326 je vybaven tlačítkem Oblíbené, které můžete obsadit
libovolnou funkcí – díky němu budete mít za jízdy přímý a
rychlý přístup k nejdůležitější funkci.

BLUETOOTH HANDSFREE MODUL S A2DP
Pohodlné volání pomocí handsfree s rychlým vyhledáváním
v telefonním seznamu, editovatelné menu oblíbených
kontaktů, bezeztrátové streamování hudby prostřednictvím
A2DP a mnoho dalšího, nabízí sekce Bluetooth.

KOMPATIBILNÍ S NEJMODERNĚJŠÍMI MÉDII
Z-N326 podporuje přehrávání: MP3, FLAC (do 24 bitů / 192
kHz), AAC (MP4A), M4A, WAV, WMA/WMA-PRO, AVI, MP4,
H.264, MKV 1080p, MPEG2/TS, MPG a XVID.

INTEGRACE COUVACÍ KAMERY
Z-N326 umožňuje připojit a ovládat až dva kamerové systémy.
Automatickou funkci přední/couvací kamery však lze při parkování a vyjíždění ovládat i na dotykovém displeji.

MOŽNOST ROZŠÍŘENÍ NA NAVICEIVER
Pomocí samostatně prodávané navigační microSDHC
karty Z-N326-SDFEU rozšíříte infotainer Z-N326 na
optimálně vybavený navigační systém, pokrývající 47
evropských států.

PŘEDVOLBY EKVALIZÉRU
Pomocí 10pásmového grafického ekvalizéru vyladíte zvuk
přesně podle svých potřeb, nebo můžete přehrávání zvuku
optimalizovat pomocí některého z předdefinovaných
profilů.

INTEGRACE DO OVLÁDÁNÍ NA VOLANTU
Pomocí samostatně prodávaného rozhraní Stalk/CAN,
dostupného pro téměř všechny typy vozidel, lze Z-N326
integrovat do ovládání na volantu ve vašem vozidle.

Z-N326 – FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

1.290,GBA-WIFI

1.190,-

SNADNÝ PŘENOS
Pomocí Wifi-Display Dongle, lze bezdrátově přenášet obraz
a zvuk do infotaineru Z-N326 prostřednictvím technologií
Miracast, Airplay nebo DLNA. Podporovány jsou smartphony, tablety a notebooky s operačními systémy Apple iOS
a Android.

3.990,-

ZE-RVC45DT

3.490,- ATC26 2.990,-

SNADNÉ PARKOVÁNÍ
Pod 45° nakloněná couvací kamera ZENEC (viz str. 12)
s kvalitním tělem z litého hliníku je vyvinuta k univerzálnímu využití a díky kompaktní konstrukci ji lze snadno
integrovat do celé řady aut.

PŮSOBIVÝ ZVUK
Muzikalita a preciznost v kombinaci s odolností a vysokou
účinností: s 16,5cm komponentním systémem AXTON (viz
str. 16), snadno upgradujete svůj sound systém na novou
úroveň – dokonce i ve spojení s originálním rádiem.
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2-DIN Naviceiver
„Naviceiver Z-N626 je majstrštyk značky ZENEC.
Nové uživatelské rozhraní umožňuje bezpečný
a pohodlný přístup k nejrůznějším funkcím centrálního
infotainmentu. Korunu nasadil ZENEC svému
naviceiveru systémem multituneru, který nemá
u jiných zařízení obdoby.“

Car&Hifi 01/2016

BEST PRODUCT
Oberklasse
1/2016

Z-N626

19.990,- 20.990,-

2-DIN NAVIGACE

Inovativní multimediální systém a pokroková navigace do mnoha
modelů aut – s naším novým 2-DIN naviceiverem jdeme o krok
dál směrem k budoucnosti. Z-N626 je systém, který vás bude díky
svým funkcím provázet dlouhé roky. Patří mezi ně systém multituneru s DAB+, Smartlink integrace nebo kompatibilita s moderními
audio a video formáty, včetně souborů s 24bitovým kódováním.
Z-N626 je investice do budoucnosti, která se vyplatí již dnes.

WMA/WMA-PRO, AVI, MP4, H.264, MKV 1080p, MPEG2/TS, MPG,
WMV, XVID, přehrajete na novém naviceiveru téměř každý formát videa a audia. Pomocí integrovaných funkcí Gracenote
„More like this“ a „Mood“ vytvoříte z hudební kolekce na datovém nosiči USB seznam skladeb jedním kliknutím: seznam vycházející ze zvolené skladby nebo vaší aktuální nálady. Ovládání
funkcí Gracenote je dokonale intuitivní.

POŽITEK Z DIGITÁLNÍHO RÁDIA DAB+
Z-N626 vám nabízí celou programovou šíři nového standardu
digitálního přenosu DAB+, který přehrává zvuk bez rušivého
šumu. Optimální příjem rádia zajišťují dva FM/AM tunery a dva
DAB+ tunery, které se ideálně doplňují. Vyhledávání na pozadí
s využitím databáze udržuje seznamy stanic stále aktuální.
Jednoduché ovládání a čistý zvuk si získají prostě každého.

POHODLNÉ TELEFONOVÁNÍ
Okamžité vyhledávání v telefonním seznamu, editovatelné
menu oblíbených položek a mnoho dalších funkcí podtrhují
vysokou úroveň komunikační jednotky od Parrotu. Zvláštností je
integrovaná databáze: s první synchronizací s mobilním telefonem uloží Z-N626 telefonní seznam do této databáze. Jakmile
nastoupíte do vozidla a mobilní telefon se automaticky připojí
k naviceiveru, je telefonní seznam okamžitě připraven k použití.

ZÁBAVA VE VAŠEM AUTĚ
Zažijte fascinující svět zábavy ZENEC ve svém autě. Ovládejte
všechny funkce velice pohodlně prostřednictvím rychle reagujícího 15,7cm / 6,2” dotykového displeje. Vychutnávejte si hudbu
a videa z CD/DVD, USB, iPodu, iPhonu nebo smartphonu. Díky
široké podpoře formátů, jako MP3, FLAC, AAC (MP4A), M4A, WAV,

SPOLEHLIVÁ NAVIGACE K CÍLI
Balíček map 47 evropských států a více než 10 milionů
kilometrů evropských silnic – Z-N626 naviguje s využitím
nejnovějšího navigačního systému ZENEC NextGen a obsahuje
přes 6 milionů prémiových POI. Detailní mapové podklady, 3D
znázornění terénu a památek, TMC, automatický zoom a další

chytré režimy, činí ze Z-N626 optimálně vybaveného pomocníka na cesty. Nově publikované aktualizace map můžete po
dobu jednoho roku od prvního uvedení do provozu zdarma
stahovat z portálu Naviextras.
SMARTLINK – PŘIPOJENÍ BUDOUCNOSTI
Pomocí připojení Smartlink spojíte smartphone nebo jiné multimediální zařízení se speciálním příslušenstvím ZENEC na naviceiveru Z-N626. Smartlink garantuje optimální možnosti
připojení také v budoucnosti. V kombinaci s HDMI, DVB-T
a rozhraními Miracast Smartlink z programu příslušenství
ZENEC je naviceiver Z-N626 dokonale připraven i na další vývoj
v oblasti multimédií.
PŘÍSLUŠENSTVÍ K Z-N626

• samostatně prodávaný: balíček příslušenství Z-EACC-HUB
•
•

s USB HUBem a 1,2m USB/AV kabelem k připojení tří datových nosičů USB 2.0 + rozhraní iPod/iPhone
samostatně prodávaný: balíček příslušenství Z-EACC
k připojení tunerů DVB-T (Z-EACC-SL5)
samostatně prodávané: rozhraní HDMI (Z-EACC-SL1),
Miracast Smartlink WiFi (Z-EACC-SL2)

Novinka od Zenecu: Adaptér pro připojení aktuálních multimediálních přístrojů a Android telefonů
k Zenec E>GO Essential Naviceiverům

4.490,-

420,-

480,-

Z-EACC-SL3

PROPOJOVACÍ KABEL PRO
SMARTLINK
Propojovací kabel pro ZENEC Essential naviceiver k boxům ZENEC SmartLink Z-EACC-SL1 a Z
EACC-SL2.

Z-EACC-SL2

2.990,-

3.990,-

SMARTLINK MIRACAST INTERFACE

Box k bezdrátovému připojení smartphonu pomocí Wi-Fi: s
jeho využitím přenesete obsah obrazovky smartphonu pomocí
Screen Mirroring nebo DLNA do kompatibilního zařízení ZENEC
a zobrazíte na jeho displeji. Apple iPhone lze připojit
prostřednictvím AirPlay, a obsah obrazovky tak bezdrátově sdílet se zařízením ZENEC; včetně 50cm interface kabelu; k
připojení k naviceiveru ZENEC Essential je nutný kabel Z-EACCSL3.

Z-EACC-SL1

2.490,-

SMARTLINK HDMI INTERFACE

Kabelový adaptér k zařízení ZENEC od smartphonu nebo multimediálního zařízení s výstupem HDMI nebo smartphonu
kompatibilního s MHL v kombinaci s vhodným adaptérem
MHL. Spojení využívá protokol HDMI a proces handshake;
včetně 1,3m interface kabelu; k připojení k naviceiveru ZENEC
Essential je nutný kabel Z-EACC-SL3.

<< DÁL DO BUDOUCNOSTI! >>

ZAPADNE DO KAŽDÉHO VOZIDLA
Elegantní design a moderní, přehledné uživatelské rozhraní
– Z-N626 zapadne i do vašeho auta. Podle vzhledu interiéru
nebo svého osobního vkusu můžete měnit barvu podsvícení tlačítek mezi bílou a červenou.

SYSTÉM MULTITUNERU S DAB+
Optimální příjem rádia zajišťují dva FM/AM tunery a dva DAB+
tunery, které se ideálně doplňují. Vyhledávání na pozadí
s využitím databáze udržuje seznamy stanic stále aktuální.
Pátý RDS tuner zajišťuje příjem a zpracování dopravních dat
TMC.

NAVIGACE ZENEC NEXTGEN
Balíček evropských map (47 států), obsahuje přes 6 milionů
prémiových POI. Podrobné 3D mapy, zobrazení dopravních
událostí TMC, automatický zoom, asistent jízdy v jízdních
pruzích a mnoho chytrých režimů dělají z naviceiveru
Z-N626 dokonale vybaveného průvodce na cesty.

BLUETOOTH OD SPECIALISTY PARROT
Okamžité vyhledávání v telefonním seznamu, snadno editovatelné menu oblíbených kontaktů, synchronizace až tří
mobilů po 1 000 kontaktech, připojení dvou mobilů
současně a mnoho dalších funkcí, podtrhuje vysokou
úroveň jednotky Bluetooth.

24BITOVÉ AUDIO SOUBORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM
Z-N626 je vybaven 24bitovým D/A měničem, který z USB
datových nosičů přehraje i audio soubory s vysokým
rozlišením až 24 bitů / 192 kHz: do budoucnosti zaměřená
funkce, díky níž si přehrajete audio soubory v nejvyšším
rozlišení a kvalitě již dnes.

GRACENOTE: „MORE LIKE THIS“ A „MOOD“
Správa USB médií s využitím databáze: pomocí funkcí
Gracenote „More like this“ a „Mood“ vytvoříte na naviceiveru Z-N626 seznam skladeb jedním kliknutím. Tyto seznamy skladeb budou reflektovat vámi zvolenou skladbu
nebo vaši aktuální náladu.

VÝKONNÉ DSP
K vylepšení zvuku je součástí výbavy systém reprodukce na
bázi DSP s 11pásmovým parametrickým ekvalizérem a optimalizovanými předvolbami DSP, jednokanálová korekce
a 3pásmový ekvalizér (Bass/Mid/High).

PŘIPOJENÍ BUDOUCNOSTI
Pomocí Smartlink lze k naviceiveru Z-N626 připojit
s doplňkovým rozhraním ZENEC HDMI, DVB-T a Miracast
Smartlink mobilní telefony či multimediální zařízení. Tato
technologie zaručuje optimální možnosti připojení i do
budoucnosti.

INTEGRACE COUVACÍ KAMERY
K naviceiveru Z-N626 snadno připojíte couvací kameru,
která se automaticky zapne při zařazení zpátečky.
K lepšímu odhadu vzdálenosti můžete zobrazit pomocné
linky – bez ohledu na konkrétní model kamery.

SPECIÁLNĚ PRO OBYTNÉ VOZY A KaravanY
with
Caravan
Navigation
Software

24.990,-

Z-N626MH 26.990,• specifický 3D High-Definition navigační systém pro Motor Home – obytné vozy
•	přednastavené profily vozidla k výběru a další konfiguraci, vč. profilů pro nákladní a osobní
vozidla
• specifikace profilu cílového vozidla na základě výšky, šířky, délky, hmotnosti atd.
• výpočet trasy na základě údajů o profilu vozidla, zohlednění omezení a překážek na trase
• předinstalovaná databáze POI CampingFinder (MobilSchaf)

Přednastavené profily vozidla

MONIceiver / Naviceiver
„Včetně navigačního softwaru získá nový majitel
přístroje Xzent X-402 plně vybavený naviceiver, nabízející
kromě navigace, DVD, USB a Bluetooth dokonce také HDMI
a digitální rádio DAB+. A to vše v dobré kvalitě a se zdařilým
ovládáním – nový Xzent X-402 má rozhodně všechny
předpoklady k tomu, aby se stal jedničkou ve své třídě.““
Car&Hifi 06/2016

BEST PRODUCT
Mittelklasse
6/2016


X-402
bez navigačního softwaru

12.490,13.990,-

Neváhejte, vždyť multimediální systém s dotykovým displejem
chcete do auta už dávno: pod označením X-402 má pro vás
XZENT v nabídce vysoce moderní moniceiver s integrovaným
DAB+ tunerem a působivými multimediálními funkcemi.
Hledáte všestrannou navigaci, která vám nabídne bezpečnost
na silnici, ale také požitek z času stráveného v autě? Také zde
má XZENT inteligentní řešení: pomocí samostatně prodávané
microSDHC navigační karty X-402-SDFEU proměníte X-402
v optimálně vybavený navigační systém po 47 evropských
státech. Mimochodem: X-402 lze samozřejmě rozšířit
i dodatečně.
Na pohled atraktivní X-402 je vybaven špičkovým kapacitním
dotykovým displejem 6,2“ / 15,7 cm, který si vás získá svým
jasným obrazem. Základní funkce VOLUME, HOME a HDMI jsou
provedeny jako dotyková tlačítka – stačí lehký dotyk prstem
a moniceiver X-402 udělá přesně to, co od něj očekáváte.

Moderní, přehledně strukturovaná menu, která byla vyvinuta
speciálně k pohodlnému využití mobilního telefonu, umožňují
intuitivní ovládání přístroje za jízdy.
Nové multimediální zařízení XZENT vám přináší nejmodernější
zábavní funkce, počínaje silným FM RDS tunerem a integrovaným DAB+ tunerem, vybaveným mnoha doplňkovými funkcemi. Mezi ně patří například DAB Service Following – sledování mezi vysílači DAB – nebo tzv. MOT Slideshows, které
zobrazují doplňující grafické informace od provozovatele radiostanice.
Integrovaná jednotka CD/DVD, hned dva USB porty, Made for
iPod/iPhone – X-402 je ideálně připraven i na nejnovější formáty zvuku a videa. S tím je spojena také možnost přenášet
obraz a zvuk pomocí doplňkového zařízení Wifi-Display
Dongle přímo do moniceiveru. Prostřednictvím HDMI vstupu
lze připojit kompatibilní smartphone nebo multimediální

zařízení, a jednoduše tak přenášet zvuk nebo obsah displeje
do moniceiveru XZENT.
Prvotřídní je také integrovaný Bluetooth handsfree systém,
s nímž budete na cestách nejen pohodlně telefonovat, ale
také streamovat hudbu ze smartphonu. Synchronizace s mobilním telefonem probíhá automaticky, kontakty uložené
v mobilním telefonu budou okamžitě k dispozici.
X-402 je vybaven 2 RCA vstupy k připojení přední a zadní kamery se spínatelným napájením a ovládáním/přepínáním obrazu. Samozřejmostí je zdařilá integrace do vozidla: libovolně
si můžete zvolit barvu podsvícení tlačítek, která se tak
optimálně přizpůsobí barvě nočního osvětlení různých
interiérů.

Nejdůležitější funkce X-402

• citlivý kapacitní 6,2“ / 15,7 cm dotykový displej
• DAB+ přijímač s funkcí MOT Slideshow, DL text a paměť 6
uložených stanic
• integrovaná jednotka Bluetooth s interním mikrofonem
•
•

k handsfree telefonování a streamování hudby, telefonní
seznam s okamžitým přístupem k synchronizovaným
kontaktům, rychlá volba 6 oblíbených kontaktů
jednotka CD/DVD
2 x zadní port USB 2.0 (pro mobilní produkty Apple a USB

datové nosiče)

• Made for iPod/iPhone
• FM RDS rádio s potlačením šumu DSP
• zesilovač 4 x 40 wattů
• ekvalizér s 14 předvolbami zvuku
• variabilní podsvícení tlačítek
• HDMI vstup pro kompatibilní mobilní zařízení
• 4.2 předzesílené výstupy (3 V)
• 2 x Video In pro přední/zadní kameru se

napájením a ovládáním/přepínáním obrazu

• 2 x Video Out pro DVD/USB, 1 x A/V In s automatickým
přepínáním NTSC/PAL
• IR vstup k připojení externích rozhraní CAN/Stalk, rozhraní
pro analogové ovládání na volantu
• IR dálkové ovládání
• samostatně prodávaná microSDHC navigační karta
X-402-SDFEU

spínatelným

X-402 – FLEXIBILNÍ MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ

890,4.400,-

ZE-RVC50LP

3.990,- GBA-HDMIBOX 790,-

SNADNÉ PARKOVÁNÍ
Nejrychlejší způsob, jak rozšířit vůz o couvací kameru: bez velkých změn na vozidle, prostou výměnou držáku poznávací
značky. U produktu ZENEC ZE-RVC50LP jsou již modul kamery
a elektronika integrovány v držáku poznávací značky.
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Všechny ceny v korunách. Omyly a chyby vyhrazeny.
Nabídka platná jen do vyprodání zásob! Prodej jen v množstvích pro běžnou domácnost.
Všechny produkty nemusí být skladem u všech prodejců, lze je však dodat do několika dní.

JEDNODUCHÉ PŘIPOJENÍ POMOCÍ HDMI
Pomocí tohoto všestranného, flexibilního a snadno instalovaného HDMI/USB HUBu připojíte k naviceiveru XZENT X-402
velice snadno smartphone nebo WiFi dongle.

1.290,GBA-WIFI

1.190,-

SNADNÝ PŘENOS
S WiFi-Display dongle můžete do naviceiveru X-402 přenášet
bezdrátově obraz a zvuk prostřednictvím technologií
Miracast, Airplay nebo DLNA. Podporovány jsou smartphony,
tablety a notebooky s operačními systémy Apple iOS
a Android.

VEZMI JEN TO, CO CHCEŠ

KAPACITNÍ TFT LCD DISPLEJ
X-402 je vybaven kapacitním 6,2“ / 15,7 cm dotykovým displejem, u nějž jsou základní ovládací tlačítka VOLUME, HOME
a HDMI provedena jako dotyková.

JEDNODUCHÁ ARCHITEKTURA OVLÁDÁNÍ
Moderní, přehledně strukturovaná menu, která byla vyvinuta
speciálně k pohodlnému ovládání podobně jako u mobilního telefonu, umožňují intuitivní ovládání přístroje X-402.

DAB+ TUNER
Díky integrovanému DAB+ tuneru s funkcemi MOT Slideshow,
DL text a DAB-DAB Service Following garantuje X-402
křišťálově čistý příjem digitálního rádia.

RDS FM RÁDIO
Integrovaný FM RDS tuner využívá softwarovou technologii
DSP pro čistý příjem rádia bez rušení a šumů se zobrazením
RDS textu.

PŘEHRÁVÁNÍ ZVUKU A VIDEA
Jednotka CD/DVD, dva zadní USB porty, Made for iPod/iPhone, HDMI vstup – X-402 je ideálně připraven i na nejnovější
formáty zvuku a videa.

BLUETOOTH HANDSFREE MODUL
Bluetooth handsfree modul s interním mikrofonem se synchronizuje automaticky – kontakty uložené v telefonním seznamu přímo v moniceiveru jsou okamžitě k dispozici.

zadní

přední

VARIABILNÍ BARVA PODSVÍCENÍ
Barvu podsvícení tlačítek lze u X-402 variabilně nastavit,
a přizpůsobit tak optimálně nočnímu osvětlení různých
interiérů.

PŘIPOJENÍ COUVACÍ KAMERY
X-402 je vybaven 2 RCA vstupy k připojení přední a zadní
kamery se spínatelným napájením a ovládáním/přepínáním
obrazu.

HDMI VSTUP
Pomocí HDMI vstupu lze k moniceiveru X-402 připojit multimediální zařízení a smartphony vybavené HDMI výstupem
a přehrávat zvuk a obsah displeje zařízení.

3D MAPY VE VYSOKÉM ROZLIŠENÍ

REALISTICKÉ POKYNY PŘI ODBOČOVÁNÍ

VÍCE NEŽ 6,5 MILIONU PRÉMIOVÝCH POI

RYCHLÝ, JEDNODUCHÝ VÝPOČET TRASY

2.190,X-402-SDFEU

2.990,-

MICRO-SDHC NAVIGAČNÍ KARTA PRO X-402
Jednoduše vložte doplňkovou microSD kartu X-402SDFEU do microSD slotu zařízení X-402 a rázem proměníte
svůj infotainer v plně funkční naviceiver.
HLAVNÍ VLASTNOSTI MICROSD KARTY X-402-SDFEU
3D navigační systém na microSD kartě (8 GB) s pokrytím 47 evropských států*1
vykreslení krajiny a orientačních bodů ve 3D, realistické
zobrazení křižovatek a sjezdů, režim tunelu, automatický 3D zoom na křižovatkách a kruhových objezdech,
algoritmus „parkování v okolí“ atd.
prémiová databáze POI s více než 6,5 miliony cílů
hlasové povely v 28 evropských jazycích
30denní záruka nejnovějších map

•
•
•
•
•

*1Navigační software není součástí základního balíčku
X-402. Alternativní možností je např. použití bezplatného
navigačního softwaru pro WinCE.
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2-DIN NAVICEIVER S USB, BLUETOOTH, HDMI

XZENT X-302BT MKII, facelift předchozího modelu X-302BT, se představuje
v novém designu s moderním hlavním menu a ikonami ve 3D. Komfortní
ovládání zajišťuje jasné, logicky strukturované navádění uživatele.
Naviceiver je vybaven vstupem HDMI C, pomocí nějž lze k naviceiveru
X-302BT MKII připojit kompatibilní smartphony nebo tablety s Androidem
(nutný doplňkový adaptérový kabel GBA-XHDMI). Tímto způsobem lze
snadno přenášet obsah obrazovky smartphonu do zařízení XZENT a zobrazit ho na dotykovém displeji.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE:
6,2“ / 15,7cm dotykový displej, navigační systém s balíčkem map Full EU,
pokrývajícím 47 evropských států, TMC, prémiová databáze POI s 6,5 miliony vybraných cílů, 3D znázornění terénu a památek, 3D automatický
zoom, integrovaná jednotka Bluetooth, streamování hudby přes BT, jednotka CD/DVD, zadní port USB 2.0, přední čtečka microSD/microSDHC karet,
RDS, FM rádio s potlačením šumu DSP, zesilovač 4 x 40 wattů, ekvalizér s 5
předvolbami zvuku, tříbarevné podsvícení tlačítek (červená/zelená/modrá),
1 x přední HDMI (typ C)/MHL, 4.1 předzesílené výstupy (3 V), 2x Video Out,
1 x A/V In, 1 x Video In pro couvací kameru, IR dálkové ovládání

X-302BT
MkII


Flexibilní znázornění map

X-202BT MkII

13.490,- 14.490,Mobilní multimédia

290,-

Pohodlné telefonování

7.690,-

340,-

GBA-XhDMI

HDMI C / microUSB kabel k připojení
smartphonů s OS Android k zařízení
XZENT X-302BT MKII, vybavenému
vstupem HDMI C přímo na čelním panelu.

Vstup HDMI C

8.490,-

2-DIN MONICEIVER S USB, BT A HDMI

XZENT X-202BT MKII, facelift předchozího modelu X-202BT, se představuje
v novém designu s moderním hlavním menu a ikonami ve 3D. Komfortní
ovládání zajišťuje jasné, logicky strukturované navádění uživatele. S integrovanou jednotkou CD/DVD, USB portem a čtečkou microSD / microSDHC karet na čelním panelu je X-202BT MKII dokonale připraven na
přehrávání nejnovějších médií a formátů zvuku a videa. Neoslňující 6,2” /
15,7cm 16:9 TFT LCD dotykový displej nabízí jemné detaily ve vysokém
rozlišení a vysokou svítivost.
Moniceiver je vybaven vstupem HDMI C, pomocí nějž lze k zařízení
X-202BT MKII připojit kompatibilní smartphony nebo tablety s Androidem
(nutný doplňkový adaptérový kabel GBA-XHDMI). Tímto způsobem lze
snadno přenášet obsah obrazovky smartphonu do zařízení XZENT a zobrazovat na jeho dotykovém displeji. Nerušený příjem rádia umožňuje silný
FM RDS tuner s integrovaným potlačením šumu DSP.
Skvěle vybavený modul Bluetooth moniceiveru X-202BT MKII si vás získá
prvotřídní srozumitelností řeči, ale také bezproblémovým přenosem telefonního seznamu a funkcí přímého přístupu k šesti oblíbeným kontaktům.
Hudbu uloženou v mobilním telefonu lze pohodlně přehrávat a ovládat
pomocí dotykového displeje X-202BT a A2DP.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE

• 1 x přední HDMI (typ C) / MHL pro kompatibilní koncová zařízení,
• dotykový displej 6,2” / 15,7 cm 16:9 TFT-LCD
jako jsou smartphony a tablety s Androidem, prostřednictvím
• Bluetooth handsfree modul
doplňkového kabelu
• jednotka CD/DVD
4.1 RCA předzesílené linkové výstupy (3 V), 2 x RCA video výstu•
• zadní USB port pro datové nosiče USB 2.0
py, 1 x RCA A/V vstup s automatickým audio přepínáním NTSC/
• přední microSD/microSDHC port
PAL, 1 x RCA video vstup parkovací kamery s funkcí automa• FM RDS tuner s potlačením šumu DSP a 30 uloženými stanicemi
tického přepnutí
(18 FM / 12 AM)
IR vstup k připojení externího rozhraní CAN/Stalk, rozhraní
•
• ekvalizér s 5 předvolbami nastavení zvuku
k zaučení analogového dálkového ovládání na volantu
• zesilovač 4 x 40 wattů
• tříbarevné podsvícení tlačítek (červené/zelené/modré)

Mnoho multimediálních funkcí

Obsáhle vybavený bluetooth modul

Vstup HDMI C

340,-

290,GBA-XhDMI

HDMI C / microUSB kabel k připojení smartphonů s OS
Android k zařízení XZENT X-202BT MKII, vybavenému
vstupem HDMI C přímo na čelním panelu.

Jednoduché připojení pro couvací kameru

ZE-HP50BT
bluetooth bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením šumu
Tato nová Zenec sluchátka jsou vysoce kvalitním produktem jak provedením, tak zvukem. Sluchátka s uzavřenou
konstrukcí obklopující vaše ucho můžete používat nejen bezdrátově přes bluetooth, ale také klasicky, odpojitelným
kabelem s jack konektorem. Interní baterie s výdrží až 10 hodin, mikrofon pro telefonování, a tlačítka pro hlasitost,
hudbu i handsfree jistě potěší.
Klíčové vlastnosti:
Uzavřená sluchátka s aktivním potlačením hluku
Bezdrátové připojení přes bluetooth 4.0
Kabelové připojení přes 3,5 jack konektor
	40 mm Mylar membrána pro precizní hudební zážitek
s hlubokými basy, jasnými hlasy (středy) a přirozenými výškami
	Tlačítka pro ovládání hlasitosti, hudby a handsfree volání
	Příjemné nošení díky nízké hmotnosti,
malý tlak na pokožku, špičkové polstrování
	Skládací systém s otočnou částí
	7 stupňů nastavení velikosti

•
•
•
•
•
•
•
•

3.990,-

Obsah balení
	Sluchátka ZE-HP50BT, pouzdro,
USB nabíjecí kabel 0,8 m,
kabel 1,2 m s 3,5 jack konektorem,
adaptér do letadla 1,6 m,
návod k obsluze

•

990,ZE-HP4

Bezdrátová sluchátka
Lehká bezdrátová sluchátka pro pohodlné
nošení, jsou napájena z baterií a přijímají signál pomocí infračerveného senzoru. Ovládání
hlasitosti naleznete přímo na sluchátkách,
která se automaticky vypnou, jakmile
přestanou přijímat signál.

1.090,-

STROPNÍ MONITORY

14.490,obraz 221 x 131 mm
rozlišení 800 x 480
pixelů

Z-R1030

25,9 cm
10,2 “

12.990,-

• kompaktní 25,9cm / 10,2“ 16:9 TFT LCD
•
•
•
•

stropní monitor s integrovanou jednotkou
slot-in CD/DVD
displej s vysokou svítivostí, rozlišení 800 x
480 pixelů a antireflexní vrstva
slot-in CD/DVD mechanika, kompatibilní s
CD, CD-R/RW, CD-ROM(XA), DVD, DVD±R/
RW, MP3, WMA, AVI, Xvid
čtečka karet SD/MMC kompatibilní s MP3,
WMA, AVI, Xvid
2 x port USB 2.0, kompatibilní s MP3, WMA,
AVI, Xvid

Široké spektrum zábavy v autě –
cestující na zadních sedadlech mohou díky monitoru a sluchátkům
sledovat film z DVD, zatímco řidič
a spolujezdec poslouchají rádio
nebo si přehrávají své oblíbené CD.
Stropní monitory ZENEC ZEMR1502 a Z-R1030 s vysokým
rozlišením přinášejí prvotřídní filmový požitek. Monitory se velmi
snadno připevní na strop interiéru
a k sledování filmu se jednoduše
vyklopí.

• integrovaný Dolby Digital dekodér
• multi-norm video systém s automatickým
přepínáním NTSC & PAL
• ovládání přes dotykové senzory a nápověda
na obrazovce
• integrovaný IR vysílač pro spojení s bezdrátovými sluchátky
• 2 x A/V In, 1 x A/V Out
• integrované stropní LED diody
• IR dálkový ovladač

ZE-MR1502


39,1 cm
15,4 “

8.990,-

• 39,1cm / 15,4“ 16:9 TFT LCD stropní monitor
s aktivní maticí, rozlišení 1024 x 768 pixelů
• velký pozorovací úhel zleva/zprava > 60° /
shora > 30° / zespodu > 60°
• kompaktní plastové tělo s pryžovým povrchem odolným proti oděru
• nastavitelný úhel vyklopení < 150°
• multi-norm video systém s automatickým
přepínáním NTSC & PAL
• menu přímo na obrazovce přístroje nebo
infračervené dálkové ovládání

• A/V rozhraní pro napájení a A/V vstupy
• 2 x A/V In
• 1 x A/V Out
• integrovaný IR vysílač pro spojení
s bezdrátovými sluchátky
• automatické osvětlení interiéru bílými
diodami Twin Dome-Lights (LED)
• IR dálkový ovladač

12.490,-

ROZŠÍŘENÍ O NAVIGACI PLUG & PLAY

INTEGRATIONSTIPP
Navigation

19.990,-

2/2016

ADV-MIBVW

ADV-MIBVW pro modely Golf VII, Golf VII Variant, Golf Sportsvan,
Passat Limousine, Passat Variant, Polo

20.990,-

Kompatibilní vozy

ADAPTIV – SNADNÉ ROZŠÍŘENÍ O NAVIGACI!
Skvělé zprávy pro majitele vozů VW Golf VII, Golf Sportsvan,
Passat nebo Polo, jejichž vozidlo je vybaveno systémem
Composition Media 5,8“, 6,5“ nebo 8“. S inovativní sadou Plug
& Play ADV-MIBVW značky Adaptiv pohodlně rozšíříte svůj
originální systém o navigační a doplňkové multimediální
funkce. Jednoduše připojte ADV-MIBVW k systému
Composition Media a rázem získáte přístup k funkcím
Adaptiv, které můžete běžně ovládat z dotykového displeje
originálního systému.
Adaptiv přináší do auta nejmodernější navigační funkce:
mapy 47 evropských států, TMC, prémiový balíček POI, realistické 3D znázornění terénu, památek, center měst
a odboček, hlasové instrukce TTS, asistenta jízdy v jízdních
pruzích a zobrazení dopravních značek na navigační mapě,
režim tunelu a 30denní záruku aktuálních map.
K tomu připočítejte USB port, čtečku karet MicroSD, vstup
Aux a přípojku pro couvací kameru – vše snadno přístupné.
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE

• Plug & Play navigační rozšíření beze změn na vozidle
• přehrávání zvuku originálního rádia během navigace
• intuitivní a logické ovládání
• připojení doplňkové couvací kamery
• USB port pro přehrávání médií
• slot na MicroSD karty
• vstup AUX pro audio
• bohaté možnosti rozšíření
• rozměry základní krabičky: 170 x 95 mm

Příslušné funkce můžete ovládat z originálního dotykového
displeje: jednoduše o trochu déle podržte tlačítko MEDIA na
vašem OEM systému a na obrazovce se otevře menu Adaptiv.
Kompaktní rozměry krabičky Adaptiv a kabel Plug & Play,
zaručují snadnou montáž beze změn na autě nebo nutnosti
programování. Všechny připojovací kabely jsou součástí dodávky. Stejně tak kabelová rozhraní A/V a RVC In/Out
k připojení couvací kamery a doplňkových A/V médií.
Součástí balení jsou také GPS anténa s 3m kabelem a TMC
Inline anténa.
Samostatně prodávané externí moduly nabízejí možnost zajímavého rozšíření systému Adaptiv, např. DVB-T a DAB tuner
nebo HDMI vstup.
Systémy Adaptiv jsou momentálně k dostání do vozidel VW,
Seat, Škoda, AUDI, BMW, Opel, Peugeot, Citroën a do různých
modelů amerických aut.

19.990,ADV-MIBST

20.990,-

ADV-MIBST pro SEAT Ibiza, Ibiza ST, Leon, Leon ST

ROZSAH NAVIGACE

• mapy 47 evropských států na 8GB SD kartě
• prémiový balíček POI
• 3D navigace s realistickým 3D znázorněním terénu,
památek, center měst a odboček
• asistent jízdy v jízdních pruzích a zobrazení dopravních
značek na navigační mapě, režim tunelu
• hlasové instrukce TTS v 29 jazycích
• TMC přijímač
• menu v 28 jazycích
• 30denní záruka nejnovějších map prostřednictvím www.
naviextras.com

15.990,ADV-MIBSK

16.990,-

ADV-MIBSK pro Škoda Fabia, Octavia III, Superb III

ROZŠIŘUJÍCÍ DOPLŇKY

ADV-HDMI

1.390,-

HDMI HUB k připojení smartphonu pomocí Screen Mirroring
(Apple iOS + Android)

1.490,-
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ADV-DAB
DAB+ tuner

2.890,3.190,-

Všechny ceny v korunách. Omyly a chyby vyhrazeny.
Nabídka platná jen do vyprodání zásob! Prodej jen v množstvích pro běžnou domácnost.
Všechny produkty nemusí být skladem u všech prodejců, lze je však dodat do několika dní.

ADV-DVBT1

2kanálový Diversity
DVB-T tuner

4.790,5.290,-

ADV-DVBT2

2kanálový Diversity
DVB-T2 tuner

6.490,6.990,-

< NYNÍ VÍCE FUNKCÍ DO VAŠEHO
ORIGINÁLNÍHO RÁDIA! >
OBSAH SADY
navigační počítač
8GB SD karta s navigačním softwarem a mapovými podklady EU
sada kabelů pro konkrétní vozidlo
GPS anténa s 3m kabelem, TMC Inline anténa
kabelové rozhraní A/V + RVC In/Out, připojovací kabel LVDS

•
•
•
•
•

U sad Adaptiv pro AUDI (ADV-AU1/AU2/AU3/AU4), BMW (ADVBM1/BM2/BM3/BM4) a Mercedes (ADV-MB1/MB2/MB3/MB4/
MB5) je součástí balení bezdrátový touchpad, pomocí nějž lze
systémy Adaptiv pohodlně ovládat

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ FUNKCE

iGO Primo 3D navigace

Vyhledávání POI

Snadné zadávání cíle

Mnoho doplňkových funkcí

Přehrávání videa z USB/SD

Přehrávání hudby z USB/SD

Nastavení zvuku

Připojení couvací kamery

PODPOROVANÁ VOZIDLA

Další specifikace na www.zenec.cz

PRO AUDI

PRO AUDI

ADV-AU1 pro AUDI A3, RS3, S3
ADV-AU3 pro AUDI Q3

ADV-AU2 pro AUDI A4, RSA, S4, S5
ADV-AU4 pro AUDI Q5

ADV-AU1/AU3

ADV-AU2/AU4

21.990,-

22.990,-

PRO BMW
ADV-BM1 pro BMW řady 1
ADV-BM2 pro BMW řady 3
ADV-BM3 pro BMW řady 5
ADV-BM4 pro BMW X3

ADV-BM1/2/3/4

21.990,-

22.990,-

21.990,-

22.990,-

PRO MERCEDES
ADV-MB1 třídu A, CLA, GLA
ADV-MB2 pro třídu B
ADV-MB3 pro třídu C
ADV-MB4 pro třídu E
ADV-MB5 pro třídu ML

ADV-MB1/2/3/4/5

21.990,-

22.990,-

PRO OPEL + U.S. VOZY

PRO PEUGEOT + CITROËN

ADV-GM1 pro Opel Insignia,
Chevrolet, GM, Cadillac

ADV-PSA pro Peugeot 208, 308, 508,
3008 a Citroen C4, C5, DS, DS5

ADV-GM1

19.990,-

20.990,-

ADV-PSA

19.990,-

20.990,11

COUVACÍ KAMERY
S malými, nenápadnými couvacími kamerami budete mít dokonalý výhled na všechny překážky
za vozidlem. Jakmile zařadíte zpátečku, kamera se zapne a začne přenášet obraz na displej
moniceiveru nebo naviceiveru – nedocenitelná pomoc při parkování nebo ve vozidlech, v nichž
je ztížený výhled směrem dozadu.

KAMERA DO DRŽÁKU SPZ

4.400,-

ZE-RVC80MT

Nejrychlejší způsob, jak rozšířit vůz o couvací kameru: bez
velkých změn na vozidle, prostou výměnou držáku poznávací značky. U 84mm / 1/3“ kamery ZE-RVC50LP jsou již
modul kamery a elektronika v držáku poznávací značky
integrovány. Kamera s držákem je vhodná pro všechny
poznávací značky běžné v EU a lze ji připojit ke všem
moniceiverům, naviceiverům a monitorům se vstupem pro
couvací kameru. Díky vysoké světelné citlivosti budete mít

3.990,-

4.400,-

3.990,-

U kamery ZE-RVC80MT je použit senzor nejnovější technologie
CMOS, který je velice citlivý na světlo a nabízí minimální hodnoty
rušení a velké rozmezí provozních teplot. ZE-RVC80MT umožňuje
díky objektivu se super širokým úhlem optimální výhled dozadu.
Díky velkému horizontálnímu pozorovacímu úhlu 140° zachycuje
kamera dokonce i situaci po stranách za vozidlem.
Hlava kamery je uložena v těle z litého hliníku, poskytujícího ochranu před prachem a stříkající vodou, a je vertikálně výkyvná. Výřez
obrazu tak lze optimálně přizpůsobit podle potřebné montážní
výšky u různých modelů aut, případně dokonale upravit podle individuálních potřeb řidiče.

ZE-RVC50LP

3.990,-

ZE-RVC45DT
Tato 45° couvací kamera s kvalitním tělem z litého hliníku
byla vyvinuta k univerzálnímu využití a díky kompaktní
konstrukci ji lze snadno instalovat na mnoho typů vozidel.
Normálně nebo zrcadlově konfigurovatelný obraz
umožňuje nasazení kamery vpředu i vzadu. ZE-RVC45DT
vás přesvědčí svým velkým horizontálním zorným polem
140°, které vám poskytne vynikající přehled. Kamera poskytuje detailní, kontrastní obraz i za svítání a po setmění.
Dodává se s 3dílným odpojitelným systémovým kabelem
pro pohodlnější montáž (2 x 0,7 m a 1 x 7 m).

3.490,ZE-RVC90MT
Jako kulový typ navržená kamera ZE-RVC90MT je dodávána se
čtyřmi speciálními adaptéry pro snadné připevnění téměř na každé
vozidlo.
Je uložena v korozivzdorném těle z litého hliníku. Použití vysoce
kvalitních materiálů v kombinaci s chytrou konstrukcí s třídou
ochrany IP68 garantuje vysokou ochranu proti korozi a odolnost
proti povětrnostním vlivům. Couvací kamera ZE-RVC90MT s vysokým rozlišením je vybavena špičkovým kamerovým senzorem CCD,
který zachytí situace i za špatných světelných podmínek. Díky horizontálnímu pozorovacímu úhlu 115° zajišťuje tato kamera velmi
dobrý přehled nejen při parkování a vyjíždění.

3.990,-

4.900,ZE-RCE4605

Praktická parkovací pomůcka pro vozidla, u nichž je
montáž běžných nástavbových kamer obtížná nebo umožňuje
jen omezené zorné pole. ZE-RCE4605 je určena speciálně k montáži
na střeše dodávek nebo skříňových nástaveb, a nabízí tak optimální
výhled směrem dozadu. Díky tomu, že lze pozorovací úhel kamerového modulu nastavit, lze kameru ZE-RCE4605 optimálně přizpůsobit různým modelům vozidel.
ZE-RCE4605 má kamerový senzor CCD a devět infračervených LED diod pro noční vidění
zaručuje jasný výhled dozadu 24 hodin denně. Přepínání mezi denním a nočním režimem
je řízeno světelným čidlem a provádí se automaticky.
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s touto kamerou za všech okolností optimální výhled – a to
i při špatných světelných podmínkách. Vysoké rozlišení
a velký horizontální pozorovací úhel zajišťují excelentní
přehled o situaci za vozidlem. Kameru ZE-RVC50LP lze také
namontovat otočenou o 180°, a lze ji tak použít u všech
běžných vozidel, včetně kategorie SUV.

3.990,3.990,-

Montážní adaptér ZE-RVC90MT: dva adaptéry s O-kroužkem
k přímé montáži kamery na povrchy tloušťky 2 mm a 4
mm, průměr otvoru: 21 mm · dva kompaktní plastové
montážní adaptéry se 45° zahnutým otvorem pro kameru
a podkladovou kovovou destičkou

Kompatibilní
modely vozidel

Horizontální
zorné pole

Rozlišení
(pixely)

Cena (Kč)

ZE-RVC45DT

univerzální

140°

348160

3.490,–

ZE-RVSC62

univerzální

115°

348160

4.400,–

ZE-RVSC70

univerzální

110°

250920

7.990,–

ZE-RVSC90

univerzální

150°

349184

4.990,–

ZE-RCE3701

Fiat Ducato

150°

345600

4.990,–

ZE-RCE4605

univerzální

120°

250920

3.990,–

ZE-RVC80MT

univerzální

140°

316224

3.990,–

ZE-RVC90MT

univerzální

115°

348160

3.990,–

ZE-RVC50LP

univerzální

170°

365496

3.990,–

Označení

SPECIÁLNĚ PRO DODÁVKY A OBYTNÉ VOZY
Speciální kamery ZENEC pro obytné vozy, karavany, dodávky nebo návěsy si vás získají svým inovativním
designem a praktickou výbavou. Použití prvotřídních materiálů v kombinaci s chytrou konstrukcí zaručuje
vysokou ochranu proti korozi, odolnost proti povětrnostním vlivům a dlouhou životnost. Všechny kamery
lze snadno namontovat na vozidlo a připojit ke každé řídicí jednotce nebo monitoru s video vstupem RCA.

5.490,-

8.990,-

ZE-RVSC70

ZE-RVSC90

7.990,-

Kamera ZE-RVSC70 je vybavena špičkovým senzorem CCD, který díky své vysoké citlivosti na světlo zachytí i situace za velmi špatných světelných podmínek. Excelentní výhled
i v naprosté tmě – to zajistí 18 silných IR LED diod pro noční vidění, které dokonale osvětlí
prostor za vozidlem. Kamera ZE-RVSC70 má korozivzdorné tělo s krytem z nerezové oceli. Optimální ochranu před znečištěním objektivu zajišťuje motoricky ovládané víko
záklopky objektivu. Ta se automaticky otevře při zařazení zpátečky a po vyřazení se opět
automaticky zavře. Pomocí spínače v kabině lze však kameru ovládat také ručně.

4.900,-

ZE-RVSC62

4.990,-

Nástavbová kamera ZE-RVSC90 má velmi citlivý kamerový senzor CCD a díky velkému
pozorovacímu úhlu 150° horizontálně a 125° vertikálně nabízí velmi dobrý přehled při
manévrování s vozidlem. Deset integrovaných IR LED diod zajišťuje ostrý obraz i za tmy.
Automatické přepínání mezi denním a nočním režimem ovládá LDR. Hlava kamery ZERVSC90 je v pouzdře vertikálně výkyvná, díky čemuž lze výřez obrazu optimálně
přizpůsobit různým modelům vozidel. Lze aktivovat a deaktivovat zrcadlové zobrazení,
a proto lze kameru používat jako couvací, ale také jako boční/přední kameru.

4.990,ZE-RCE3701

5.400,-

Kompaktní couvací kamera s vysokým rozlišením, speciálně vyvinutá pro vozy FIAT
Ducato a konstrukčně shodné modely: ZE-RCE3701 nabízí velký diagonální zorný úhel
150° a je kompatibilní s mnoha moniceivery a naviceivery, vybavenými vstupem pro couvací kameru CVBS. Design systému s integrací originálního brzdového světla (ABE /
světlo je stále s homologací), vysoce kvalitní Aptina CMOS obrazový snímač s nízkou
spotřebou energie, vysoké rozlišení obrazu s velkým kontrastem i za snížené viditelnosti,
mechanicky nastavitelný úhel kamery pro přizpůsobení zorného pole, hlavní část vyrobená ze vstřikovaného plastu s upevňovacími šrouby z nerezové oceli, 11 m dlouhý
hlavní připojovací kabel.

4.400,-

Tato kompaktní couvací kamera je vybavena velice citlivým kamerovým senzorem CCD
(Charged Coupled Device), který dokáže zachytit i situace ve velmi špatných světelných
podmínkách. Tři výkonné IR LED diody zaručují excelentní obraz i za snížené viditelnosti.
Přepínání mezi denním a nočním režimem se provádí automaticky. Díky horizontálnímu
pozorovacímu úhlu 120° nabízí tato kamera od ZENECu velmi dobrý přehled při couvání.
Kamera ZE-RVSC62 je dále vybavena integrovaným vodotěsným mikrofonem – o dění za
vozidlem tak budete mít přehled dokonce i z reproduktorů.

530,-

Z-EACC-HUB
USB-Hub
• USB-Hub
• A/V připojovací kabel pro HUB (120 cm)
• 3 x USB, 1 x Apple vstup, A/V AUX IN

Novinka od Zenecu: Adaptér pro připojení aktuálních Aplle iOS a Android telefonů k Zenec E>GO
Essential Naviceiverům

4.490,-

420,-

480,-

Z-EACC-SL3

PROPOJOVACÍ KABEL PRO
SMARTLINK
Propojovací kabel pro ZENEC Essential naviceiver k boxům ZENEC SmartLink Z-EACC-SL1
a Z EACC-SL2.

Z-EACC-SL2

2.990,-

3.990,-

SMARTLINK MIRACAST INTERFACE

Box k bezdrátovému připojení smartphonu pomocí Wi-Fi:
s jeho využitím přenesete obsah obrazovky smartphonu pomocí Screen Mirroring nebo DLNA do kompatibilního zařízení
ZENEC a zobrazíte na jeho displeji. Apple iPhone lze připojit
prostřednictvím AirPlay, a obsah obrazovky tak bezdrátově sdílet se zařízením ZENEC; včetně 50cm interface kabelu;
k připojení k naviceiveru ZENEC Essential je nutný kabel
Z-EACC-SL3.

Z-EACC-SL1

2.490,-

SMARTLINK HDMI INTERFACE

Kabelový adaptér k zařízení ZENEC od smartphonu nebo multimediálního zařízení s výstupem HDMI nebo smartphonu
kompatibilního s MHL v kombinaci s vhodným adaptérem
MHL. Spojení využívá protokol HDMI a proces handshake;
včetně 1,3m interface kabelu; k připojení k naviceiveru ZENEC
Essential je nutný kabel Z-EACC-SL3.
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KOMPONENTNÍ SYSTÉMY
Best Product
Mittelklasse 75 – 125 €
6/2014

V podobě komponentních reproduktorů řady ATC/ATC-N má AXTON
v nabídce čtyři reproduktory, které vám zajistí výrazné zdokonalení zvuku v autě, a to bez složité montáže i v kombinaci s originálním rádiem.
Komfortní instalace díky kompaktní konstrukci, muzikalitě a preciznosti
v dokonalé souhře s vynikajícím výkonem a vysokou účinností – taková
je již dvě desetiletí pověst reproduktorů AXTON a ani tyto systémy nejsou výjimkou.
Z pohledu konstrukce jsou středobasové reproduktory vysoko nad standardem své třídy a přesvědčí vás antracitově šedými koši z lakovaného
ocelového plechu, polypropylenovou membránou s optimalizovanou
rezonancí a závěsem membrány z NBR pro dlouhou životnost. Nomexový
vlnovec a 25mm kmitací cívka, navinutá na polymidové přepážce,
zajišťují vysokou mechanickou a elektrickou odolnost.
Výškové reproduktory s 25mm kalotou, použité ve všech kompozitních
systémech, vynikají lineární frekvenční odezvou přes 20 Hz a díky silnému neodymovému magnetu velmi malým zkreslením dokonce i při
vysokých SPL. Za kvalitním zvukem výškového reproduktoru stojí mimo
jiné na 25mm kalotu velmi plochá mechanická konstrukce. Montážní
adaptéry pro zapuštěnou a povrchovou montáž, které jsou součástí balení, umožňují univerzální instalaci tohoto reproduktoru.
Také frekvenční výhybky jsou navzdory svým kompaktním rozměrům
velkorysé: jsou vybaveny špičkovými MKT kondenzátory a třemi
možnostmi útlumu výškového reproduktoru (+3 dB / 0 dB / -3 dB).
Pozlacené konektory zajistí bezproblémový, dlouhodobý provoz beze
ztrát signálu a poklesu kvality zvuku a jen podtrhují vysoce kvalitní provedení komponentních systémů AXTON.

ATC26

2.990,-

ATC25 (13 cm) a ATC26 (16,5 cm) jsou vybaveny
feritovými magnety, které zajišťují bohatou a
výkonnou basovou reprodukci, díky rozumným
rozměrům je však lze nainstalovat do většiny
vozidel.

2.590,-

Best Product

ATC25

Mittelklasse 75 – 125 €
6/2014

ATC26N

3.890,-

Speciálně pro vozidla, u nichž není ve dveřích mnoho prostoru na
montáž reproduktorů, byly navrženy ATC25N (13 cm) a ATC26N (16,5
cm), využívající kompaktní, výkonné neodymové magnety.

Komponentní systémy AXTON, jimiž lze za rozumnou cenu
nahradit starší originální systémy: 2pásmové komponentní
systémy jsou vybaveny stabilními Euro-DIN koši a díky
stroncium-feritovým magnetům rozumných rozměrů se
bez problémů vejdou do originálních montážních otvorů
většiny vozidel.
Komponentní systémy pracují s kompaktními in-line
výhybkami, obsahujícími hornopropustný filtr pro výškový
reproduktor. Basové reproduktory nejsou omezeny výhybkou, a získají si vás tak svou vysokou účinností: i s originálními rádii, která nabízejí jen malý výkon výstupu zesilovače,
hrají velmi čistě, je-li však třeba, tak také velmi hlasitě.

• stroncium-feritový magnet
• polypropylenová vstřikovaná membrána, závěs z polyuretanové pěny
• výškový reproduktor s 13mm mylarovou kalotou
•
•
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a ferrofluidovým chlazeným neodymovým magnetem,
vč. montážního adaptéru
in-line frekvenční výhybka 12 dB/oct
mřížky reproduktorů součástí balení

Všechny ceny v korunách. Omyly a chyby vyhrazeny.
Nabídka platná jen do vyprodání zásob! Prodej jen v množstvích pro běžnou domácnost.
Všechny produkty nemusí být skladem u všech prodejců, lze je však dodat do několika dní.

Technické údaje

ATC25

ATC26

ATC25N

ATC26N

Maximální výkon

140 W

160 W

120 W

140 W

Nominální výkon

100 W RMS

120 W RMS

80 W RMS

100 W RMS

Frekvenční rozsah

70 Hz – 25 kHz

60 Hz – 25 kHz

70 Hz – 25 kHz

60 Hz – 25 kHz

Nominální impedance 4 Ohm

4 Ohm

4 Ohm

4 Ohm

Citlivost

91 dB

88 dB

89 dB

Průměr montáž. otvoru 118 mm

144 mm

118 mm

144 mm

Montážní hloubka

66 mm

46 mm

50 mm

90 dB
62 mm

3.390,ATC25N

AE502C

1.790,-

1.690,-

2pásmový 13cm komponentní systém
frekvenční rozsah: 60 Hz – 25 kHz
impedance: 4 ohmy
citlivost 1 W / 1 m: 89 dB
jmenovitý výkon: 100 W RMS
montážní průměr: 119 mm
montážní hloubka: 47 mm

•
•
•
•
•
•

AE652C
•
•
•
•
•
•

2pásmový 16,5cm komponentní systém
frekvenční rozsah: 60 Hz – 25 kHz
impedance: 4 ohmy
citlivost 1 W / 1 m: 91 dB
jmenovitý výkon: 110 W RMS
montážní průměr: 143 mm
montážní hloubka: 56 mm

3.890,-

ECP216-S6
•
•
•
•
•
•

2pásmový 16,5cm komponentní systém
frekvenční rozsah: 55 Hz – 22 kHz
impedance: 4 ohmy
citlivost 1 W / 1 m: 91 dB
jmenovitý výkon: 180 W RMS
montážní průměr: 145 mm
montážní hloubka: 64 mm

Impulse S6
ECP213-S6
•
•
•
•
•
•

ECP210-S6
2pásmový 10cm komponentní systém
• frekvenční rozsah: 85 Hz – 22 kHz
• impedance: 4 ohmy
• citlivost 1 W / 1 m: 86 dB
• jmenovitý výkon: 120 W RMS
• montážní průměr: 93 mm
• montážní hloubka: 46 mm
Pegeltipp

3.290,-

3.590,-

Oberklasse 125 – 250 €
3/2013

2pásmový 13cm komponentní systém
frekvenční rozsah: 75 Hz – 22 kHz
impedance: 4 ohmy
citlivost 1 W / 1 m: 88 dB
jmenovitý výkon: 140 W RMS
montážní průměr: 116 mm
montážní hloubka: 59 mm

Komponentní systémy 6. generace jsou jako
obvykle nekompromisní v otázkách výkonu,
přesvědčí vás ale také vysokou, extrémně detailní kvalitou zvuku.
Řada se vyznačuje koši v moderním designu
EMPHASER. Otvor pod vlnovcem zajišťuje
účinný průchod vzduchu, a koše tak nabízejí
optimální propustnost zvuku a minimální kompresi. Za čistou, energickou basovou reprodukci
vděčí středobasové a basové reproduktory
stroncium-feritovým magnetům. Všechny modely jsou vybaveny membránou ze skelných
vláken, která garantují minimální rezonanci a li-

neární frekvenční průběh. Z toho profitují zejména prokreslené středové tóny, které znějí
přirozeně a bez zabarvení.
Komponentní systémy jsou vybaveny ferrofluidovým chlazeným 19mm výškovým reproduktorem s hliníkovou kalotou a neodymovým
magnetem: kompaktní „tweeter“ s jemným
rozlišením, bohatým zvukem a univerzálními
možnostmi montáže.
Kromě výkonu a špičkového zvuku stála při vývoji tohoto reproduktoru v centru pozornosti
univerzální instalace: komponentní systémy 6.
generace jsou díky své rozumné montážní

hloubce vhodné do originálních montážních
otvorů většiny vozidel.
Vysoce kvalitní provedení systémů EMPHASER
podtrhují detaily jako odnímatelná pryžová
ochrana magnetů, pozlacené konektory nebo
speciálně navržené krycí mřížky.
kompaktní konstrukce koše ve formátu
Euro-DIN s účinným průchodem vzduchu
za vlnovcem
stroncium-feritové magnety, pryžová
ochrana magnetů (odnímatelná)
membrány ze skelných vláken, butylgumový závěs

• 25mm kmitací cívky na kaptonovém
formeru
• pozlacené konektory
• stylové kryty konektorů
• 19mm hliníkové kaloty pro detailní repro-

•
•
•

1.890,SP-N26C
16,5 cm · 120 W

•

dukci, výškový reproduktor stavitelný
v pouzdře, včetně adaptéru pro
zapuštěnou a povrchovou montáž
velmi kompaktní 12/12dB frekvenční
výhybky osazené prvotřídními díly, hladinu
vysokých tónů lze na výhybkách nastavit
na posuvném přepínači ve třech režimech

2pásmový komponentní systém SPECTRON, který lze snadno instalovat do všech montážních otvorů: SP-N26C má
stabilní koš Euro-DIN, je vybaven výkonným kompaktním
feritovým magnetem a polypropylenovou vstřikovanou
membránou, která se vyznačuje malou rezonancí, vysokým
vnitřním tlumením a precizní reprodukcí v celém rozsahu
přenosu. Součástí technického řešení je také pěnový závěs,
který zlepšuje chování při impulzech a pomáhá dosáhnout
vyšší účinnosti snížením pohybující se hmoty. Jednotka
SPECTRON je vybavena plochým 13mm neodymovým
výškovým reproduktorem s mylarovou kalotou, která
zaručuje živou, bohatou reprodukci vysokých tónů. K systému SP-N26C patří kompaktní in-line frekvenční výhybka,
která
umožňuje
optimální
souhru
jednotlivých
reproduktorů. Hladinu vysokých tónů lze na výhybce nastavit ve dvou režimech.

2pásmový 16,5cm komponentní systém
frekvenční rozsah: 80 Hz – 20 kHz
impedance: 4 ohmy
citlivost 1 W / 1 m: 86 dB
jmenovitý výkon: 120 W RMS
montážní průměr: 140 mm
montážní hloubka: 55 mm

•
•
•
•
•
•
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KOAXIÁLNÍ/TRIAXIÁLNÍ SystÉMY
KOAXIÁLNÍ A TRIAXIÁLNÍ SYSTÉMY

2.590,-

2.290,-

Systémy 6. generace jsou nekompromisní v otázkách výkonu,
přesvědčí vás ale také vysokou, extrémně detailní kvalitou zvuku.
Řada Coax/Triax se vyznačuje koši v moderním designu
EMPHASER. Otvor pod vlnovcem zajišťuje účinný průchod vzduchu, a koše tak nabízejí optimální propustnost zvuku a minimální
kompresi. Za čistou, energickou basovou reprodukci vděčí
středobasové a basové reproduktory stroncium-feritovým
magnetům. Všechny modely jsou vybaveny membránou ze
skelných vláken, která garantují minimální rezonanci a lineární
frekvenční průběh.
Koaxiální systémy EMPHASER jsou vybaveny ferrofluidovým chlazeným 19mm výškovým reproduktorem s hliníkovou kalotou
a neodymovým magnetem: „tweeter“ s jemným rozlišením, bohatým a dynamickým zvukem.

ECX130-S6
2pásmový 13cm koaxiální systém
• frekvenční rozsah: 75 Hz – 22 kHz
• impedance: 4 ohmy
• citlivost 1 W / 1m: 88 dB
• jmenovitý výkon: 120 W
• montážní průměr: 116 mm
• montážní hloubka: 59 mm

1.990,-

ECX146-S6
•
•
•
•
•
•

ATB20STP
Kompaktní ATB20STP nabízí snadnou instalaci
a samozřejmě také všechny potřebné možnosti nastavení: 12dB dolnopropustný filtr, bass boost a funkci
automatického zapnutí.



• citlivost 1 W / 1 m: 86 dB
• jmenovitý výkon: 100 W
• montážní průměr: 93 mm
• montážní hloubka: 46 mm

ECX157-S6
2pásmový 13 x 18cm / 5 x 7” koaxiální systém
• frekvenční rozsah: 65 Hz – 22 kHz
• impedance: 4 ohmy
• citlivost 1 W / 1m: 89 dB
• jmenovitý výkon: 160 W
• montážní průměr: 130 x 180 mm
• montážní hloubka: 61 mm

2.290,-

2pásmový 10 x 15cm / 4 x 6”
koaxiální systém
frekvenční rozsah: 75 Hz – 22 kHz
impedance: 4 ohmy
citlivost 1 W / 1m: 88 dB
jmenovitý výkon: 120 W
montážní průměr: 100 x 150 mm
montážní hloubka: 53 mm

4.790,-

AXTON doplňuje svůj
sortiment o druhou, prostorově rovněž velmi úspornou variantu
aktivního subwooferu do prostoru pro náhradní kolo: ATB20STP,
20cm bassreflex subwoofer s vestavěným zesilovačem.
S průměrem 50 cm a výškou 15 cm dobře zapadne nejen do
každého standardního prostoru pro rezervu, ale také do stále
mělčích prostorů u nových aut.
Subwoofer ATB20STP je vybaven výkonným 20cm (8“) reproduktorem s velkou výchylkou, který vytváří silný, dynamický zvuk. Na
tuto cenovou třídu zcela neobvyklý, velmi kvalitní zesilovací modul
– v diskrétním provedení s tranzistory – nabízí maximální výkon
110 wattů a přináší delší životnost a optimální kontrolu basů.
Vnitřní objem cca 16 litrů pro 20cm reproduktor zajišťuje vysokou
účinnost, která v kombinaci s výkonem 110 wattů umožňuje vysoký tlak a hlasitost basů.
10 mm silný vnější kryt je tvořen robustním materiálem (obdoba
Pavatexu), ve velmi stabilní konstrukci s vnitřními dřevěnými
výztuhami.

Více basů bez ztráty cenného místa v kufru? AXB20STP je prostorově
velmi úsporný aktivní subwoofer k montáži do prostoru pro rezervu.
S průměrem 50 cm a výškou 18 cm dobře zapadne do jakéhokoli
standardního prostoru pro rezervu a díky tomu nezabere ani kousek
z prostoru kufru.
Subwoofer od AXTONu je vybaven výkonným 20cm reproduktorem
s vysokým zdvihem který zajišťuje silný, dynamický zvuk. Velice kvalitní zesilovací modul nabízí – v diskrétním provedení s tranzistory –
štědrých 110 wattů, které naplní vaše auto basy. Vnitřní objem cca 29
litrů pro 20cm reproduktor zajišťuje vysokou účinnost, která
umožňuje vysoký tlak a hlasitost basů. Velmi pevná konstrukce krytu
váží pouhých 10,5 kg, a je proto vhodná i do ekonomických a sportovních vozů. Subwoofer AXB20STP nabízí snadnou instalaci – kryt
má také středové vybrání pro centrální upnutí rezervního kola – dolnopropustný filtr 12 dB a bass boost. K připojení k originálním rádiím
(bez výstupu REM), je užitečná funkce automatického zapnutí. Modul
zesilovače je dobře přístupný, nastavení lze proto bez problémů
provádět i po namontování.

ECX100-S6
2pásmový 10cm koaxiální systém
• frekv. rozsah: 85 Hz – 22 kHz
• impedance: 4 ohmy

2.490,-

AKTIVNÍ SUBWOOFER POD
ZAVAZADLOVÝ PROSTOR

AKTIVNÍ SUBWOOFER
DO PROSTORU REZERvy

• kompaktní konstrukce koše ve formátu Euro-DIN (2pásmové
modely) s účinným průchodem vzduchu za vlnovcem
• stroncium-feritové magnety, pryžová ochrana magnetů
(odnímatelná)
• membrány ze skelných vláken pro lineární reprodukci
středových tónů bez zabarvení, butylgumový závěs
• 25mm kmitací cívky na kaptonovém formeru
• pozlacené konektory
• výkyvné 19mm hliníkové kaloty s ferrofluidovým chlazeným

ECX160-S6
2pásmový 16,5cm koaxiální systém
• frekvenční rozsah: 55 Hz – 22 kHz
• impedance: 4 ohmy
• citlivost 1 W / 1m: 91 dB
• jmenovitý výkon: 160 W
• montážní průměr: 145 mm
• montážní hloubka: 64 mm

3.490,-

ECX369-S6
3pásmový 15 x 23cm / 6 x 9” triaxiální systém
• frekvenční rozsah: 65 Hz – 22 kHz
• impedance: 4 ohmy
• citlivost 1 W / 1m: 93 dB
• jmenovitý výkon: 300 W
• montážní průměr: 150 x 230 mm
• montážní hloubka: 75 mm

Vysoce kvalitní provedení systémů EMPHASER podtrhují detaily
jako odnímatelná pryžová ochrana magnetů, pozlacené konektory nebo speciálně navržené krycí mřížky.

Highlight
Oberklasse

AXB20STP

1/2013

4.790,-

VLASTNOSTI PRODUKTU

• aktivní subwoofer do prostoru rezervy, vhodný do prostorů
s průměrem 50 cm a centrálním upnutím
• 20cm reproduktor s vysokým zdvihem v bandpassové ozvučnici
• velký průřez portu: nízký hluk způsobený proudícím vzduchem – i při
vysoké hlasitosti
• vestavěný modul zesilovače s diskrétním osazením a výstupním
výkonem 110 W
• elektronická výhybka 12 dB/oct s dolnopropustným filtrem 50 – 150
Hz
• přepínatelný bass boost s navýšením 6 dB
• spínatelná funkce automatického zapnutí pro vysokoúrovňový vstup
• variabilní citlivost RCA vstupů a vysokoúrovňových vstupů
Technické údaje ATB20STP

• nominální výkon: 1 x 90 W RMS @ 4 ohmy (< 1,0 % THD / 14,4 V) ·
maximální výkon: 1 x 110 W max. @ 4 ohmy (< 10 % THD / 14,4 V)
• frekvenční rozsah: 25 – 100 Hz
• citlivost RCA vstupu: 165 mV – 5 V
• citlivost vysokoúrovňového vstupu: 1,0 – 10 V
• odstup signál–šum: > 90 dB
• rozměry (průměr x výška): 50 x 15,5 cm
VLASTNOSTI PRODUKTU AXB20STP

• aktivní subwoofer do prostoru rezervy, vhodný do prostorů s průměrem
50 cm a centrálním upnutím
• 20cm reproduktor s vysokým zdvihem v bandpassové ozvučnici
• velký průřez portu: nízký hluk způsobený proudícím vzduchem i při
vysoké hlasitosti
• vestavěný modul zesilovače s diskrétním osazením
• elektronická výhybka 12 dB/oct s dolnopropustným filtrem 50 – 150 Hz
• přepínatelný bass boost s navýšením 6 dB
• spínatelná funkce automatického zapnutí pro vysokoúrovňový vstup
Technické údaje AXB20STP

01/13 
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Ambition
Preis/Leistung

Testurteil
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Sehr Gut

• nominální výkon: 1 x 110 W max. @ 4 ohmy (< 10 % THD / 14,4 V)
• frekvenční rozsah: 25 – 100 Hz
• citlivost RCA vstupu: 165 mV – 5 V
• citlivost vysokoúrovňového vstupu: 1,0 – 10 V
• odstup signál–šum: > 90 dB
• rozměry (průměr x výška): 50 x 18 cm

KOAXIÁLNÍ/TRIAXIÁLNÍ SystÉMY

980,780,-

820,-

16,5 cm · 100 W

SP-N26X

13 cm · 80 W

SP-N25X

10 cm · 60 W

SP-N24X

1.290,-

2pásmové koaxiální systémy řady N se vyznačují velice kompaktní konstrukcí a lze je
bez problémů namontovat do všech originálních otvorů:
stabilní koše Euro-DIN v designu Black Chrome
výkonné feritové magnety
tuhé polypropylenové vstřikované membrány tlumící dílčí vibrace
odolný pěnový závěs membrány pro delší životnost
tepelně odolné 19/25mm kmitací cívky na kaptonovém formeru
pozlacené konektory pro vysokou spolehlivost zapojení

•
•
•
•
•
•

15 x 23 cm/6 x 9” 3-Wege Triaxial 

SP-N369X

Pro oblast vysokých tónů se používá 13mm mylarová kalota s brilantním rozlišením;
oddělení frekvencí zajišťuje integrovaný kondenzátor: řešení, které zdokonalí zvuk
a prodlužuje životnost.

V podobě těchto koaxiálních systémů nabízí
AXTON
dvě
řady
reproduktorů,
které
jednoduše
přinesou
výrazné zdokonalení zvuku v autě – a to i v kombinaci s originálním rádiem.
Modely řady ATF jsou vybaveny feritovými magnety rozumné velikosti, které zajistí bohatou a výkonnou basovou reprodukci, a přitom je lze instalovat
do originálních montážních otvorů ve většině vozidel. Speciálně pro vozidla,
u nichž není ve dveřích mnoho prostoru na montáž reproduktorů, jsou
určeny koaxiální systémy řady ATF-N, využívající kompaktní, výkonné neodymové magnety.
Z pohledu konstrukce jsou středobasové reproduktory vysoko nad standardem své třídy a přesvědčí vás antracitově šedými koši z lakovaného ocelového plechu, polypropylenovou membránou s optimalizovanou rezonancí
a závěsem membrány z NBR pro dlouhou životnost. Nomexový vlnovec
a 25mm kmitací cívka, navinutá na polymidové přepážce, zajišťují vysokou
odolnost. 13mm výškový reproduktor, používaný ve všech 2pásmových koaxiálních systémech a v 3pásmovém triaxiálním systému ATF369, vyniká lineární frekvenční odezvou přes 20 Hz a díky silnému neodymovému magnetu velmi malým zkreslením dokonce i při vysokých SPL. K elektrické
odolnosti přispívá kapalina ferrofluid ve vzduchové štěrbině. Jemný zvuk
triaxiálního systému ATF369 je 3pásmovou konstrukcí optimalizován na
široké pásmo.

13 x 18 cm

ATF157

1.490,-

Neodymové
Verze:
Technické údaje
Frekvenční rozsah
Citlivost
Jmenovitý výkon
Montážní Ø
Montážní hloubka

15 x 23 cm

ATF369

1.590,-

16 cm

ATF160

1.290,13 cm

ATF130

1.990,-

10 cm

1.090,-

ATF100

1.790,- 1.790,- 2.190,- 1.990,- 2.190,- 2.590,ATF085N

ATF100
80 Hz - 25 kHz
88 dB
70 W RMS
95 mm
40 mm

ATF130
70 Hz - 25 kHz
90 dB
90 W RMS
119 mm
59 mm

ATF100N

ATF157
60 Hz - 25 kHz
90 dB
90 W RMS
13 x 18 cm
58 mm

ATF160
60 Hz - 25 kHz
91 dB
100 W RMS
144 mm
64 mm

ATF130N

ATF369
50 Hz - 25 kHz
92 dB
200 W RMS
15 x 23 cm
80 mm

ATF085N
95 Hz - 25 kHz
87 dB
50 W RMS
80,5 mm
35 mm

ATF146N

ATF100N
80 Hz - 25 kHz
88 dB
80 W RMS
95 mm
47 mm

ATF130N
70 Hz - 25 kHz
88 dB
70 W RMS
119 mm
49 mm

ATF157N

ATF146N
60 Hz - 25 kHz
89 dB
80 W RMS
10 x 15 cm
53 mm

ATF160N

ATF157N
60 Hz - 25 kHz
88 dB
80 W RMS
13 x 18 cm
46 mm

ATF160N
60 Hz - 25 kHz
89 dB
80 W RMS
144 mm
53 mm
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AKTIVNÍ SUBWOOFERY
CAR&HIFI 02/16
PREIS/LEISTUNG: SEHR GUT
Kompaktněji už to nejde – pod tímto heslem vyrábí
AXTON oba své aktivní subwoofery ATB20P
a ATB25P. S velikostí formátu A4 a minimální výškou
70, resp. 81 mm lze tyto malé „podsedadlové“ subwoofery instalovat prakticky kdekoli v autě – i pod
sedadlem řidiče či spolujezdce.
Aktivní subwoofery v ušlechtilém designu – kryt je
vyroben kompletně z tlakově litého hliníku – jsou
ideálním partnerem, jestliže chcete svému na basy
chudému sound systému dodat větší šťávu. Oba
subwoofery lze rychle nainstalovat i odinstalovat,
a jsou tak vhodné i do aut na leasing, v nichž nejsou
trvalé úpravy žádoucí.
Novinkou je použití dvou pasivních membrán, které
dodávají subwooferům ATB20P a ATB25P výrazně
plnější, silnější basy. Oba systémy jsou poháněny
výkonným 20cm / 8“ nebo 25cm / 10“ basovým
reproduktorem a prvotřídním zesilovacím modulem třídy A/B.
Neobvykle kompaktní subwoofery disponují
veškerými potřebnými možnostmi nastavení. Patří
mezi ně dolnopropustný filtr, subsonický filtr, bass
boost, fázový posuv a vysokoúrovňový vstup
s funkcí automatického zapnutí.

ATB20P

Dálkové ovládání hlasitosti
basů je součástí balení
obou modelů.

4.990,-

1 x 20 cm/8“
150 W RMS
24,5 x 7 x 34,5 cm (Š x V x H)

• kompaktní kryt, kompletně z tlakově litého
hliníku
• vestavěný A/B zesilovač
• Mosfet napájecí zdroj
• 8“ / 20cm (ATB20P) nebo 10“ / 25cm
(ATB25P) subwoofer
• 2 pasivní membrány pro hluboké a silné
basy

• RCA vstup
• vysokoúrovňový vstup s funkcí
automatického zapnutí
• fázový spínač 0/180°
• dolnopropustný filtr 50 – 150 Hz
• subsonický filtr při 20 Hz
• bass boost 0 – 18 dB @ 45 Hz
• dálkové ovládání hlasitosti basů

5.990,ATB25P

1 x 25 cm/10“
180 W RMS
24,5 x 8,1 x 34,5 cm (Š x V x H)

Kompaktní, výkonné a v moderním designu – pod tímto heslem vyrábí AXTON oba své aktivní
subwoofery. S hrubým vnitřním objemem 8,3 litru (AXB20A) nebo 16,1 litru (AXB25A) si tento
„malý basový zázrak“ nalezne své místo i v kufru ultrakompaktních vozidel.
Basový profesionál od AXTONu je vybaven reproduktorem s velkou výchylkou, který v interiéru vozidla vykouzlí
úderné basy. Integrovaný zesilovací modul Class-D
MOSFET poskytuje výkon 70 W RMS. Kontrolní panel zesilovacího modulu je umístěn na přední straně skříňky
a směřuje v zavazadlovém prostoru dozadu. Kompaktní
subwoofery disponují veškerými potřebnými možnostmi
nastavení. Patří mezi ně také funkce automatického zapnutí pro vysokoúrovňový vstup – díky tomu jsou oba
modely ideálně připraveny k přímému připojení k originálním rádiům a navigacím.

• 8“ / 20cm (AXB20A) nebo 10“ / 25cm reproduktor
s velkou výchylkou (AXB25A) a pasivní membránou
• vestavěný zesilovací modul MOSFET třídy D s výkonem
70 W RMS
• nastavení fázového posuvu s rozsahem regulace
0 – 180°
• elektronická aktivní výhybka s regulací 12 dB/oct
• dolnopropustný filtr 60 – 120 Hz
• frekvenční rozsah: 25 – 120 Hz
• funkce automatického zapnutí
AXB20A
pro vysokoúrovňové vstupy
• variabilní citlivost RCA vstupů
1 x 20 cm/8“
a vysokoúrovňových vstupů

140 W Peak @ 4 Ohm
22 x 27,6 x 28,5 (Š x V x H)

AXB25A
CAR&HIFI 06/14
PREIS/LEISTUNG: Hervorragend

4.590,-

S aktivním subwooferem EBP1000A přichází EMPHASER s modelem bandpassového subwooferu,
který se může pochlubit bohatým basovým projevem a velmi dobrým maximálním dB výkonem při
velmi skromných rozměrech. Při velikosti minimálních 26 x 33 x 46 cm lze EBP1000A pohodlně instalovat do každého zavazadlového prostoru. Vezmete-li v úvahu rozměr krytu, o to působivější je basový výkon bandpass bedny. Konkrétně například typického bandpass tlaku mezi 70 a 100 Hz nelze
dosáhnout ani s většími bassreflex systémy. Za svůj výkon vděčí EBP1000A reproduktoru s velkou výchylkou o rozměrech 7 x 10“ / 18 x 25 cm se silným magnetem, výkonným zesilovacím modulem (200
wattů) a class-D zapojením, optimalizovaným na nízkou impedanci kmitací cívky (0,4 ohmu).
Aktivní subwoofer je vybaven integrovaným dolnopropustným filtrem 12 dB/oct (50 – 200 Hz), funkcí
bass boost spínatelným fázovým posuvem (0° nebo 180°). Díky vysokoúrovňovému vstupu (HighLevel Input) s funkcí automatického zapnutí lze systém EBP1000A kombinovat se všemi originálními
rádii.

• maximální výkon: 1 x 200 W @ 0,4 ohmu
• jmenovitý výkon: 1 x 150 W RMS @ 0,4 ohmu
• frekvenční rozsah: 25 – 200 Hz
• odstup signál–šum: > 90 dB
• variabilní citlivost vysokoúrovňového
vstupu: 300 mV – 10 V
• rozměry (Š x V x H): 26 x 33 x 46 cm

1 x 25 cm/10“
140 W Peak @ 4 Ohm
26,6 x 32 x 38,5 cm (Š x V x H)

5.990,-

Díky větší velikosti nabízí AXB25A přibližně o 4 až 5 dB větší
SPL. Díky svému vyššímu výkonu se AXB25A hodí zejména do
větších vozidel, například do dodávek, modelů SUV, kombi
nebo do limuzín.

Best Product
Oberklasse

1/2014

7.390,-

7 x 10“/18 x 25 cm · 200 W

EBP1000A

AKTIVNÍ / PASIVNÍ SUBWOOFERY
Výkonné plug & play řešení se snadnou montáží, které podepře každý audio systém
nebo multimediální zařízení suverénním základem hlubokých tónů. Za svůj výkon
vděčí EBR112-P6A basovému reproduktoru s velkými zdvojenými magnety a silnému
Mosfet zesilovači třídy A/B, který dodává aktivnímu subwooferu maximum až 250
wattů. Kvalitní kryt je vyroben z MDF s velkým otvorem portu – průřez 90 cm2
umožňuje hluboké vyladění. Tím je dosaženo dynamiky basů bez komprese i při
maximálních hlasitostech.
Na zadní stěnu dosedající bassreflexový kanál a dodatečné vnitřní výztuhy zvyšují
stabilitu krytu. Perforovaná mřížka chrání membránu před poškozením a dává spatřit
atraktivní, bílými LED pásky osvětlený basový reproduktor.
K další výbavě subwooferu EBR112-P6A patří vysokoúrovňové vstupy s funkcí automatického zapnutí, variabilní dolnopropustný filtr, bass boost a dálkové ovládání
hlasitosti basů.

7.990,1 x 30 cm · 250 W

EBR112-P6A

• maximální výkon: 1 x 250 W
• jmenovitý výkon: 1 x 180 W RMS
• frekvenční rozsah: 20 – 180 Hz
• variabilní dolnopropustný filtr 12 dB/oct 40 – 180 Hz
• variabilní bass boost: 0 – 9 dB @ 40 Hz
• rozměry (Š x V x H): 58 x 38 x 44 cm

TEstsieger
Oberklasse 150 – 300 €
4/2014

Chromovaný kryt basového reproduktoru
s dvoubarevným LED podsvícením a vypouklý průzor s akrylovým sklem, dělají z tohoto
bandpassového boxu SPECTRON atraktivní
podívanou. O kvalitách subwooferu však
nerozhoduje pouze vzhled. Box si vás získá –
jako každý SPECTRON – spoustou vlastností, které nejsou v této cenové třídě běžné:
patří mezi ně například prvotřídní basový reproduktor nebo neuvěřitelně pevný
kryt z MDF, odolný proti zkroucení a s minimální rezonancí. Bandpass bedna
SPECTRON je zkonstruována k bezkonkurenční odolnosti na cestách: SPECTRON –
velký tlak a silné, hluboké basy pro nepřekonatelný poměr cena–výkon.

• kryt z MDF s vnitřním vyztužením a prostorově úspornou zkosenou zadní stěnou
• bassreflexový kanál s velkým průřezem otvoru pro vysoký SPL
• osazen prvotřídním 30cm / 12“ basovým reproduktorem s 1,1kg / 40oz magne-

tem, tuhým papírovým kónusem, 51mm / 2“ kmitací cívkou, vlnovcem s pryskyřicí
a vzdušným jádrem pólu

3.400,

SP-S112BP

1 x 30 cm/12“ · 500 W
48,5 x 37,5 x 43,5 cm (Š x V x H)

GENERACE 5

EBP110T-G5



1 x 25 cm/10“ · 1000 W Peak

• kompaktní kryt z pevného
•
•

•

6.900,-

MDF, zevnitř vyztužený,
s optimalizovanou rezonancí
kryt s bílým osvětlením,
robustním plstěným potahem,
zkosená zadní stěna pro snadnou montáž, naddimenzovaný
slot port
osazen 30cm/12” High Power
Wooferem s velkým feritovým
magnetem, kmitací cívkou
vinutou ve 4 vrstvách, Bowl
Cone membránou a vysoce
flexibilním závěsem
připojovací zásuvka s poniklovanými přítlačnými svorkami

1 x 30 cm/12“
600 W Peak @ 4 Ohm
53 x 44,5 x 37 cm (Š x V x H)



7.990,-

EBP112T-G5
1 x 30 cm/12“ · 1200 W Peak
Technické údaje

EBP110T-G5

EBP112T-G5

Maximální výkon

1 kW

1,2 kW

Frekvenční rozsah (–3 dB)

25 –100 Hz

20 –100 Hz

Citlivost (1 W/1 m)

91 dB

94 dB

Nominální impedance

4 Ohm

4 Ohm

Rozměry (Š x H x V, cm)

46,5 x 43,5 x 35,5 55,5 x 45 x 39,5

Špičkový vzhled, působivá hlasitost a účinnost, kompaktní rozměry s ohledem na basový tlak – bassreflexová bedna AXTON ještě překonává výkon předchozího
modelu. Pomocí moderních nástrojů softwarové simulace byly cíleně optimalizovány parametry pohonu a krytu, díky čemuž jsou nyní perfektně sladěny velikost
bedny, objem a osazení. Absolutní prioritou je úroveň basů, a proto klade tento subwoofer 100 procent magnetového pohonu do užitného akustického tlaku
krytu.
V MDF krytu s optimalizovanou rezonancí pracuje výkonný 12“/30cm subwoofer, který umí zabrousit pěkně hluboko. Vysokozátěžový reproduktor je vybaven
extrémně tuhou Bowl Cone membránou a 60uncovým feritovým magnetem pro stabilní basy a hluboké basy s rychlým nástupem. Pevný, zevnitř vyztužený kryt
je potažen odolnou plstí a má velký slot port s optimalizovaným vysokým průchodem vzduchu. Tím se výrazně zvyšuje účinnost a maximální hlasitost – bez
turbulencí vzduchu, absolutně bez rušení, pro čisté a energické basy i při vysokých hlasitostech.
AXTON vás ale jako tradičně přesvědčí i těmi nejmenšími detaily:
bílé LED osvětlení upoutává pozornost na bednu a přidává
dodatečný „Show & Shine“ efekt. Kryt subwooferu účinně chrání
membránu před poškozením. Připojovací zásuvka s poniklovanými přítlačnými svorkami na zadní straně boxu garantuje nekorodující kontakt s přívodním kabelem.

3.200,AXB30

Pro milovníky basů, pro které je zvuk v autě důležitý,
aniž by bedna musela zabírat celý kufr, jsou tyto modely první volbou. Oba kompaktní bandpassové modely
vás přesvědčí vynikající hlasitostí basů, vysokou
zatížitelností a kvalitním zpracováním.
Maximální akustický tlak a účinnost, absolutně stabilní
deepbass a masivní, strhující bass beaty – v subwooferech řady T-G5, pracují bass drivery optimalizované
speciálně k použití v bandpassové aplikaci: 25cm nebo
30cm basový reproduktor s předimenzovanými stroncium-feritovými magnety a tuhými papírovými membránami, které rozezvučí vaše auto.
Bandpassové subwoofery EMPHASER přicházejí v moderním designu s bílým vnitřním LED podsvícením:
prvotřídní kryty jsou vyrobeny z MDF s plstěným potahem a hliníkovým kašírováním na vnitřních stěnách.
Okno z pevného plexiskla otvírá pohled do útrob subwooferu.

ZESILOVAČE
CAR&HIFI 03/14

EA285

PREIS/LEISTUNG: Hervorragend

2kanálový zesilovač

ZESILOVAČE EMPHASER TOP CONTROL

Silný audio systém v autě podle hesla „malý, ale šikovný“ – s řadou zesilovačů Top
Control, nabízí EMPHASER tři výkonové stupně, které vás přesvědčí audiofilním zvukem, ale také kompaktními rozměry a praktickou výbavou.
Řada zahrnuje tři modely: třída A/B zesilovače EA285 (2kanál) a EA485 (4kanál)
a třídu D EA1300 (monoblok), s nimiž lze realizovat nejrůznější koncepce systémů.
Díky velice kompaktním rozměrům – všechny zesilovače mají šířku 120 mm a výšku
60 mm – umožňují modely EMPHASER flexibilní a jednoduchou montáž do auta.
Kvalita na všech frontách, od vytříbeného designu přes prvotřídní součástky po
špičkové zpracování – zesilovače EMPHASER upoutají na první pohled investicí do
vnitřních hodnot. Všechny modely pracují se zesilovacím zapojením, využívajícím
bipolární tranzistory. Díky tomu se mohou pochlubit bezeztrátovým zesílením
vstupního signálu, vysokým tlumicím faktorem a vynikajícím zvukovým výkonem.
Minimální zkreslení a dobrý odstup signál–šum svědčí o kvalitě zpracování signálu
na předstupni. Maximální spolehlivost zajišťují SMD součástky a FR4 hlavní desky
s plošnými spoji, ale také umístění vnitřního, teplotou kontrolovaného ventilátoru
pro EA485 (4kanálový).
Zesilovače se vyznačují ušlechtilým vzhledem se stabilní hliníkovou tepelnou jímkou. Zvláštností designu je „top control“: všechny ovládací prvky jsou snadno
přístupné pod posuvnou hliníkovou deskou na horní straně zesilovače. Tím je
umožněno nastavovat všechny funkce i kdykoli po instalaci.
Komfortní obsluha a praktická výbava – modely EA285 a EA485 mají 12dB/oct hornopropustný a dolnopropustný filtr (možnost regulace v rozsahu 50 – 250 Hz),
EA1300 je vybaven 12dB/oct dolnopropustným filtrem (40 – 250 Hz); všechny tři
zesilovače mají navíc 12dB/oct subsonický filtr (variabilní v rozsahu 15 – 50 Hz).
Vstupní citlivost lze plynule nastavit v rozmezí 0,2 – 7 V.
Díky vysokoúrovňovému vstupu s funkcí automatického zapnutí lze koncové
stupně modelů EMPHASER kombinovat se všemi originálními rádii, ale také
doplňkovými systémy.

4.600,EA1300

Jednokanálový zesilovač

„Tady najdete skvělý poměr výkon–cena.
K tomu připočtěte správně nízké hodnoty
zkreslení – ani výrazně dražší zesilovače tady
neodvedou lepší práci.“

4.990,Preistipp
Oberklasse 150 – 300 €
3/2014

Car&Hifi 03/2014

Vlastnosti zesilovačů EMPHASER:
EA285 a EA485: třída A/B s koncovým stupněm BJT, EA1300: třída D s koncovým stupněm BJT
MOSFET PWM napáječ, spínací obvod Soft Start
hliníkový kryt
Top Control: přístup k aktivní výhybce shora
indikace provozního stavu nahoře na krytu
funkce automatického zapnutí (vysokoúrovňový vstup, 4pinový nebo 8pinový)
variabilní citlivost vstupu 0,2 – 7 V
EA285/EA485: regulovatelný hornopropustný a dolnopropustný filtr
(50 – 250 Hz 12 dB/oct), EA1300: regulovatelný dolnopropustný filtr
„Kompaktní, hezké a dobře zpracované, takové
(40 – 250 Hz, 12 dB/ oct), všechny tři zesilovače se subsonickým
jsou zcela nepochybně tyto zesilovače Emphaser.
filtrem (1 – 50 Hz, 12 dB/oct)
fázový přepínač 0°/180°
Ale také co se týká konstrukce a výkonu, jsou
EA285 a EA485: možnost přemostění, 2 ohmy stabilní v režimu
výkonové stupně EA absolutně vyzrálé.“
stereo, EA1300: 2 ohmy stabilní v režimu mono
Car&Hifi 03/2014
připojovací svorky z tlakového odlitku pro proud a reproduktory
dálkové ovládání hlasitosti basů (pouze u EA1300)
master/slave pro dva zesilovače (pouze u EA1300)

•
•
•
•
•
•
•
•

EA485

4kanálový zesilovač

5.990,-

•
•
•
•
•

Technické údaje

EA1300	EA285	EA485

výstupní výkon @ 4 ohmy
1 x 230 W RMS
			

2 x 85 W RMS
1 x 250 W RMS s přemostěním

4 x 85 W RMS
2 x 250 W RMS s přemostěním

výstupní výkon @ 2 ohmy

1 x 360 W RMS

2 x 110 W RMS

4 x 110 W RMS

frekvenční rozsah

15 Hz – 250 Hz

15 Hz – 30 KHz

15 Hz – 30 KHz

odstup signál–šum

> 93 dB

> 93 dB

> 100 dB

tlumicí faktor @ 4 ohmy

> 200

> 200

> 200

rozměry (Š x V x H)

250 x 60 x 120 mm

250 x 60 x 120 mm

360 x 60 x 120 mm
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Všechny ceny v korunách. Omyly a chyby vyhrazeny.
Nabídka platná jen do vyprodání zásob! Prodej jen v množstvích pro běžnou domácnost.
Všechny produkty nemusí být skladem u všech prodejců, lze je však dodat do několika dní.

ZESILOVAČE
Preistipp

„Všechny tři testované zesilovače hrají na tak
vysoké úrovni, že se jim těžko vyrovnají
i výrazně dražší výkonové stupně.“

Oberklasse
1/2015

Car&Hifi 01/2015

4.600,-

ZESILOVAČE AXTON

Již mnoho let je AXTON synonymem kvalitně vyvinutých produktů s velmi
dobrým poměrem cena–výkon. Výjimkou není ani řada jeho výkonových
stupňů. Moderní design mluví sám za sebe – ale také technicky vyzrálá
vnitřní konstrukce v provedení z SMD, výstupní výkony a funkčnost
frekvenčních výhybek dokládají, kolik úsilí bylo do těchto modelů investováno.
Kryty jsou vyrobeny z plynule litého eloxovaného hliníku v titanové barvě,
rozměry jsou upraveny podle tepelných požadavků na dobré chlazení, díky
osazení hlavních desek SMT jsou však stále kompaktní: kryty mají u všech
modelů výšku 55 mm a šířku 136 mm. Vzhledem k často omezeným prostorovým podmínkám v moderních autech je „small but beautiful“ skutečně
pádný argument.
V ohledu zvuku nepřipouštějí zesilovače AXTON se svým zapojením z bipolárních tranzistorů žádné kompromisy a přesvědčí vás svým prostorovým
vykreslením, jemným rozlišením a dynamickým základem hlubokých tónů.
Monoblok A1300 vytváří štědrých 300 W při 4 ohmech a téměř 500 W RMS
při 2 ohmech. Ale také 2kanálové a 4kanálové modely jsou solidní zdroje
výkonu pro působivé audio systémy v autě.

A480

4kanálový zesilovač

Preistipp
Oberklasse
1/2015

3.900,3.390,-

3.890,-

A1300


Jednokanálový zesilovač

A460

A1300

A295

A460

A480

výstupní výkon @ 4 Ω

1 x 300 W RMS

2 x 105 W RMS

4 x 60 W RMS

4 x 85 W RMS

výstupní výkon @ 2 Ω

1 x 470 W RMS

2 x 155 W RMS

4 x 80 W RMS

4 x 180 W RMS

tlumicí faktor @ 4 Ω

> 300

> 150

> 200

> 200

odstup signál–šum

> 92 dB/A

> 100 dB/A

> 90 dB/A

> 90 dB/A

oddělení kanálů @ 1 kHz

---

55 dB

47 dB

44 dB

rozměry (Š x V x H)

136 x 55 x 310 mm 136 x 55 x 250 mm 136 x 55 x 250 mm

NOVÁ ŘADA N

3.990,-

Základní vlastnosti zesilovačů AXTON
moderní design s modře podsvíceným logem AXTON
kompaktní chladicí těleso z titanově šedého profilu z eloxovaného hliníku
napáječ MOSFET, zesilovací zapojení BJT a rozložení předstupně / aktivní
výhybky SMT
integrované elektronické frekvenční výhybky: variabilní 12dB/oct vysokopropustný + dolnopropustný filtr (30 – 250 Hz)
A1300 s regulovatelným subsonickým filtrem (15 – 50 Hz) a dolnopropustným filtrem (50 – 250 Hz), spínatelnou 6dB funkcí bass boost a dálkovým
ovládáním hlasitosti basů
vysokoúrovňový vstup
2kanálové a 4kanálové modely 2 ohmy stabilní, možnost přemostění
kvalitní terminály z tlakových odlitků pro vstup proudu a výstupy LS

•
•
•

2.790,-

4kanálový zesilovač

SPECTRON – garant spolehlivé kvality a seriózní techniky ve vstupním segmentu. SPECTRON vědomě nesází ani u nové řady N na efekt, zesilovače
spoléhají na první pohled spíše na kvalitu, která už od samého začátku
nepřipouští pochybnosti o jejich spolehlivosti.
Již stabilní, klasicky koncipované chladicí těleso přesvědčí svými čistými tvary
a vynikajícím zpracováním. Ale také přehledná vnitřní konstrukce
s prvotřídními součástkami, kvalitní zvuk a vysoký výkon za všech podmínek,
jsou rozpoznávacím znakem těchto zesilovačů.
Také nové výkonové stupně se drží filozofie značky SPECTRON: dobrá výbava
v kvalitě, která je ve vstupní třídě opravdu výjimečná. Mezi výkonové vlastnosti patří zapojení výkonových stupňů BJT se silným napájením Mosfet,
12dB/oct aktivní výhybky s variabilním hornopropustným a dolnopropustným filtrem, vysokoúrovňový vstup a plynule regulovatelná citlivost vstupů.
U 1kanálového zesilovače SP-N1507 je součástí balení dálkové ovládání hlasitosti basů.
SP-N2107

136 x 55 x 310 mm

SP-N4207


2kanálový zesilovač

•
•
•
•
•


4kanálový zesilovač
Technické údaje

A295

SP-N2207
2kanálový zesilovač


2.190,SP-N2107

2kanálový zesilovač


3.490,SP-N1507
jednokanálový zesilovač


Technické údaje

SP-N1507

SP-N2207

SP-N4107

SP-N4207

výstupní výkon @ 4 Ω

1 x 250 W RMS 2 x 80 W RMS

2 x 125 W RMS

4 x 75 W RMS

4 x 100 W RMS

výstupní výkon @ 2 Ω

1 x 380 W RMS 2 x 120 W RMS

2 x 185 W RMS 4 x 110 W RMS 4 x 150 W RMS

tlumicí faktor @ 4 Ω

> 100

> 100

> 100

> 100

> 100

odstup signál–šum

> 90 dB

> 90 dB

> 90 dB

> 90 dB

> 90 dB

rozměry (Š x V x H)

38 x 5,6 x 17 cm 26 x 5,6 x 17 cm

33 x 5,6 x 17 cm

38 x 5,6 x 17 cm 41 x 5,6 x 17 cm

•
•
•
•
•
•
•
•

3.490,SP-N4107

4kanálový zesilovač

zesilovač třídy A/B se zapojením výkonových stupňů BJT, napájení Mosfet
elektronické výhybky 12 dB/oct, hornopropustný a dolnopropustný filtr
plynule nastavitelný v rozsahu 50–250 Hz · SP-N2107 s 12dB/oct hornopropustným filtrem 80 Hz
SP-N1507 s 12dB/oct subsonickým filtrem (15–50 Hz) a dálkovým ovládáním
hlasitosti basů
bass boost control (0–12 dB)
variabilní citlivost vstupů (0,2–6 V)
vysokoúrovňový vstup
všechny zesilovače stabilní 2 ohmy, možnost přemostění
mnoho ochranných zapojení

23

BUILD YOUR OWN
SOUND

A580DSP / A500DSP

S novou řadou zesilovačů Ax ton ovládaných aplikací si díky DSP vy tvoř zvuk
takový, jaký chceš. Ať už plně parametrický 7 pásmový EQ, časové korekce nebo
pásmové propusti – všechna nastavení uděláš v minutě a v reálném čase na tvém
iPhone nebo Android smar tphonu. Instalovat to můžeš během okamžiku díky
Plug and play připojovacímu kabelu nebo připojovacím sadám. Jednoduché že?
Zatímco oba modely posky tují DSP nastavení „preout“ 4.1, A580DSP posky tuje
díky integrovanému koncovému stupni plných 4 x 76 W RMS a tím otevírá dveře
dosud neznámým dimenzím zvuku.
Chceš se dozvědět více o A500DSP a A580DSP? Navštiv www.acr-audio.cz
nebo náš facebook www.facebook.com/AcrAudiosro
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Apple App Store

ZESILOVAČE

Funkce a možnosti nastavení

• nastavení DSP z aplikace v systému iOS nebo
Android prostřednictvím Bluetooth připojení
• libovolně nastavitelná 3kanálová aktivní
•
•
•
•

Apple App Store: Con
troller App A580DSP

A580DSP
4kanálový zesilovač

7.490,-

A500DSP
5kanálový předzesilovač

ZESILOVAČE SMART DIGITAL S DSP

AXTON pokračuje v rychlém pruhu – po úspěšném uvedení
prvních zesilovačů DSP ovládaných smartphonem na jaře 2016,
následuje druhý krok. 4kanálový zesilovač A580DSP a 5kanálový předzesilovač A500DSP nastavují nové standardy v ohledech uživatelského komfortu díky ovládání smartphony se
systémem iOS nebo Android.
Důležitými vlastnostmi obou nových modelů jsou časová korekce, libovolně nastavitelné filtry (6/12/18/24 dB), regulátor
Gain pro jednotlivé kanály, libovolně konfigurovatelný plně
parametrický 7pásmový ekvalizér, ukládání nastavení do telefonu.
Veškerá nastavení DSP lze pohodlně provést z aplikace v mobilu prostřednictvím Bluetooth. K tomu si jednoduše stáhněte
bezplatnou ovládací aplikaci na www.axton.de, z Apple App
Store nebo z Google Play Store.
Zatímco všeuměl A580DSP již nabízí vynikající výkon a otvírá

Apple App Store: Con
troller App A500DSP

•
•

výhybka: horní/dolní propust / bandpass /
bypass se sklonem 6/12/18/24 dB/oct
časová korekce v cm pro přední, zadní
a subwooferové kanály (0–400 cm)
funkce Gain, fázový spínač a Mute pro každý
kanál
libovolně konfigurovatelný 7pásmový parametrický ekvalizér pro přední, zadní a všechny
4 reproduktory
uložení vlastního nastavení: 5 oblíbených
položek na zesilovači, neomezeně ve smartphonu
funkce Dynamic Bass pro silný výkon bez
subwooferu
3D Surround Sound

4.990,-

dosud nepoznané rozměry zvuku, je předzesilovač A500DSP
novým srdcem puristických hifi instalací v autě. Mnohostranné
možnosti použití nabízí díky připojení Plug & Play, včetně funkce automatického zapnutí a nově integrované samostatné
napájecí a remote přípojky a 4kanálových RCA vstupů.
Základní vlastnosti:
4kanálový zesilovač Smart Digital (A580DSP) a 5kanálový
předzesilovač Smart Digital (A500DSP) s audio DSP funkcemi ovládanými aplikací v telefonu se systémem iOS nebo
Android
4.1kanálový DSP předzesílený výstup (6 V u A580DSP, 10 V
u A500DSP) včetně výstupu Remote
instalace Plug & Play pomocí doplňkových připojovacích
kabelů specifických pro konkrétní vozidla
funkce automatického zapnutí
u A500DSP: 4kanálový předzesílený RCA vstup se samostatnou přípojkou ACC/REM/Batt+/GND pro nezávislý provoz

•
•
•
•
•

Předvolby
Front PEQ
ekvalizéru
Technické údaje
A500DSP

Funkce filtru
A580DSP

Hudební výstupní výkon n.a.

4 x 150 W*

RMS výstupní výkon

n.a.

4 x 76 W RMS*

Rozsah reprodukce

20 Hz – 20 kHz

20 Hz – 20 kHz

Odstup signál/šum

> 120 dB

> 120 dB

Dynamický rozsah

> 100 dB

> 100 dB

Rozměry (Š x V x H)
114 x 40 x 105 mm 114 x 40 x 185 mm
* s doplňkovým napájením

„Výkonové stupně Plug&Play s DSP, které
lze ovládat pomocí smartphonu, jsou skvělý
nápad. Vylepšit zvuk u originálního systému
nikdy nebylo jednodušší.“
Car&Hifi 02/2016

7pásmový grafický Časová korekce
ekvalizér

EQ-Preset

Technické údaje A530DSP
Hudební výstupní výkon 4 x 52 W

5.490,-

A530DSP
4kanálový zesilovač

KOMPAKTNÍ SMART DIGITAL ZESILOVAČ
Do it smart – nový zesilovač AXTON Smart Digital nastavuje
svou výkonností, flexibilitou a dosud unikátní koncepcí ovlá
dání nové standardy ve světě zesilovačů.
Zesilovač AXTON je vybavený integrovaným procesorem DSP,
umožňujícím cílené jemné ladění. Časová korekce, libovolně
konfigurovatelný 7pásmový grafický ekvalizér, gain, 5
předvoleb ekvalizéru, 3D Surround Sound nebo Dynamic Bass
– s tímto zesilovačem hravě vyladíte zvuk podle akustiky auta
nebo individuálního vkusu.

Všechna nastavení DSP lze pohodlně provést pomocí smart
phonu s Androidem i Apple iOS prostřednictvím Bluetooth.
K tomu si jednoduše stáhněte bezplatnou ovládací aplikaci na
www.axton.de, nainstalujte ji a v telefonu se hned zobrazí
menu nastavení. Vyladění zvuku už nemůže být jednodušší.
Díky nejmodernější technologii zesilovače třídy D jsou
zahřívání a spotřeba proudu sníženy na minimum. Velmi atrak
tivní kryt z hliníku navíc zajišťuje efektivní odvod tepla.
Výsledek: neobvykle kompaktní výkonový stupeň – A530DSP

RMS výstupní výkon

4 x 30 W RMS

Rozsah reprodukce

20 Hz – 20 kHz

Odstup signál/šum

> 120 dB

Dynamický rozsah

> 100 dB

Rozměry (Š x V x H)

114 x 40 x 172 mm

není větší než 114 x 40 x 172 mm – které si vás na celé čáře
získají svým výkonem.
Pomocí funkce automatického zapnutí je možné zesilovač
připojit k řídicím jednotkám i bez dodatečného remote vedení.
S doplňkovými připojovacími kabely specifickými pro různá
vozidla je integrace zesilovače AXTON hračka: Just plug and
play!

Všechny ceny v korunách. Omyly a chyby vyhrazeny.
Nabídka platná jen do vyprodání zásob! Prodej jen v množstvích pro běžnou domácnost.
Všechny produkty nemusí být skladem u všech prodejců, lze je však dodat do několika dní.
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ELEKTRICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ
TLUMICÍ MATERIÁL

Tyto produkty umožňují individuální řešení montáže: tlumicí materiál Alubutyl,
k dostání jako ZN-BASE1 (1 ks), ZN-BASE4 (4 ks) nebo ZN-FINISH, kombinace
Alubutylu a akustické pěny.

POJISTKOVÉ POUZDRO

Prvotřídní pojistkové pouzdro s pojistkami Mini-ANL nebo
ANL: Titanová úprava a těsnění poskytují ochranu před korozí a stříkající vodou. Mechanismus Screw Lock pouzdra
ZFH-6 zajišťuje spolehlivou fixaci připojených kabelů. Sada
ZFH-6 Set obsahuje navíc sériový 50mm2 kabel pro ještě
pohodlnější instalaci.

520,-

ZFH-6

Oba tlumící materiály z Alubutylu
efektivně minimalizují nežádoucí vibrace vnějšího plechu dveří nebo obložení
dveří. Hliníková vrstva zajišťuje
dodatečnou stabilitu, butyl výrazně
snižuje vlastní rezonanci tlumeného
dílu, například plechu dveří. Podle
montážní situace lze umístit i několik
vrstev na sebe.

Pojistkové pouzdro ANL až 200 A, 1 x 50 mm In/Out,
vč. sériového připojovacího kabelu
2

ROZBOČOVACÍ BLOK

ZPD-10S

230,-

Masivní rozbočovací blok,
1 x 20 mm2 In,
4 x 10 mm2 Out

160,-

ZN-Base 4

ZFh-11

Mini-ANL pojistkové pouzdro do 60 A, 1 x 20 mm2 In/Out

900 x 300 x 1,5 mm/1 St.

ZN-Base 1

1.590,-

PRVOTŘÍDNÍ POJISTKOVÉ POUZDRO

75mm pojistkové pouzdro ANL k zajištění vysoko výkonnostních koncových stupňů: robustní izolační
kryt z plastu, ukostřovací svorky z mědi. Všechny vodicí součástky jsou vyrobeny z masivní mosazi
a pozlaceny 24karátovým zlatem, pro pojistky do
250 A.

ZFB-75M

780 x 460 x 5 mm/1 St.

RCA kabel

SVR: pro ukostřovací
vedení

Cena

10 mm2

ZP10BLU

ZP10SVR

96,- /m

16 mm2

ZP16BLU

ZP16SVR

149,- /m

25 mm2

ZP25BLU

ZP25SVR

238,- /m

35 mm2

ZP35BLU

ZP35SVR

327,- /m

350 cm ∙ 2kanálový

2

50 mm

ZP50BLU

ZP50SVR

520,- /m

75 mm2

ZP75BLU

ZP75SVR

672,- /m

ZC-P352

240,-

100 cm ∙ 2kanálový

ZC-P102

330,-

390,-

500 cm ∙ 2kanálový
Dvakrát stíněný 75ohmový kompozitní videokabel pro podmanivě ostrý obraz v autě: Extra silný
vnitřní signálový vodič pro velkou šířku pásma
přenosu. Nástrčné kontakty kompaktních cinchových konektorů jsou pozlaceny 24karátovým
zlatem.

ZC-P502

550-,

500 cm ∙ 4kanálový

ZC-P504
25 cm ∙ 1M/2W

50 cm

270,-

300 cm

350,-

ZVC-050TS ZVC-300TS
100 cm

290,-

500 cm

490,-

ZVC-100TS ZVC-500TS

790,-

ZN-Finish

PURE-Line
U RCA kabelů řady PURE byl kladen zvláštní důraz na vše, co je důležité pro Hifi signální kabely v autě: pečlivé
spletení jednotlivých žil a dodatečné stínění nabízejí bezpečnou ochranu před rušením signálu. Aby byl kabel
dostatečně ohebný, mají všechny modely PURE vysoce flexibilní opláštění z PVC.

BLU: pro + 12V
vedení

Videokabel

900 x 300 x 1,5 mm/4 St.

550,-

S touto kombinací tlumícího materiálu
Alubutyl a krycí vrstvy z akustické
pěny, lze efektivně redukovat
nežádoucí vibrace vnějšího plechu
dveří nebo obložení. Účinně se tak eliminují akustické reflexe ve dveřích –
výsledkem jsou nepopiratelně silnější
a preciznější basy.

NAPÁJECÍ KABEL

Tisíce spletených a pocínovaných vláken – 4410 jednotlivých
vláken na 50 mm2 – garantují vysokou vodivost napájecích
kabelů. Vlákna jsou silně stočená, čímž je dosažena vysoká hustota a malý vnitřní odpor. Kabel kryje silnostěnná izolace z PVC.

1.650,-

ZC-PYF
25 cm ∙ 1W/2M

280,-

280,-

ZC-PYM

POJISTKOVÉ POUZDRO
A ROZBOČOVACÍ BLOKY

PURE-Line
Pojistková pouzdra a rozbočovací bloky řady PURE
jsou zcela novým vývojem speciálně pro
prostorově úspornou montáž.
Obě Mini-ANL a ANL pojistková pouzdra ZFH-41P
a ZFH-42P se vyznačují minimálními rozměry:
protože zabírají ještě méně místa než běžné modely AGU, lze nyní pojistková pouzdra pro až
25mm2 nebo 50mm2 kabely bez problémů nainstalovat do motorového prostoru nebo přihrádky
na baterii. Optimální rozvod zajišťují M-ANL pojistkové pouzdro ZFB-42P a oba výjimečně kompaktní
masivní rozbočovací bloky ZPD-41P a ZPD-42P.

ZFH-42P

ZFH-41P

ZFB-42P

390,-

Pojistkové pouzdro
ANL, 2 x 50/25 mm2

Pojistkové pouzdro M-ANL,
1 x 50/25 mm2 + 2 x 25/10 mm2

390,-

ZPD-41P

Pojistkové pouzdro
M-ANL, 2 x 25/10 mm2

ZPD-42P

Rozbočovací blok,
1 x 25/16 mm2 + 4 x 10 mm2

280,-

Rozbočovací blok,
1 x 50/25 mm2 + 2 x 25/10 mm2

PURE-Line
Sada kabelů řady PURE se vyznačuje vysoce ohebným měděným napájecím
kabelem a RCA kabelem s pozlacenými konektory pro maximální spolehlivost
kontaktu. Oranžová signální barva – známá z profi branže – to již naznačuje:
profesionální kabeláž na vysoké úrovni. 5m napájecí kabel 35 mm2, 1m
ukostřovací kabel 35 mm2, pojistkové pouzdro M-ANL ZFH-30P, 5m 2kanálový
RCA kabel s remote, připojovací příslušenství

SOLID-Line
Cenově dostupná první volba pro milovníky Car-Hifi. Napájecí kabely jsou
tvořeny vlákny z bezkyslíkaté mědi,
sériově s kabelovými oky pro
spolehlivé připojení. RCA konektory jsou velice kompaktní
a
umožňuje
snadnou
montáž.

ZPK-8S

260,-

450,-

890,-

ZPK-20S

5m napájecí kabel 8 mm2, 1m ukostřovací kabel
8 mm2, pojistkové pouzdro Mini-ANL, 5m 2kanálový RCA kabel s remote, připojovací příslušenství

1.490,-

Pro výkonově náročné systémy: 5m napájecí kabel
20 mm2, 1m ukostřovací kabel 20 mm2, pojistkové pouzdro Mini-ANL, 5 m 2kanálový RCA kabel s remote,
připojovací příslušenství

ZPK-11

990,-

ZPK-30P

Startovací sada pro zvýšené nároky,
obsah: 5m napájecí kabel 10 mm2, 1m
napájecí kabel 10 mm2 k ukostření, 5m
remote kabel, 5m stereo RCA kabel
s pružnými kontakty a kovovými
konektory, 1 x pojistkové pouzdro
AGU, připojovací příslušenství

1490,-

KABELY K REPRODUKTORŮM

Kabely ZK jsou můstkový typ s cínovaným, vysoce pružným OFC měděným opletením a dvoubarevným PVC Vnější izolace k snadnému
rozlišení mezi kladným a záporným vodičem.
2 x 1,5 mm2

ZK1.5BL-SR

32,- /m

2 x 2,5 mm2

ZK2.5BL-SR

47,- /m

2 x 4,0 mm2

ZK4.0BL-SR

73,- /m

2.190,-

SPF-01Z

Hi/Lo Adaptér

High/Low adaptér, samostatné nastavení hlasitosti
pro jednotlivé kanály,
vstupní zátěž 30 W /
kanál, Frekvenční rozsah
20 Hz až 20 kHz.

HCA-60

NAPÁJECÍ
KONDENZÁTOR

S kapacitou 1 faradu a nízkým E.S.R. je tento napájecí kondenzátor SPECTRON ideálním průvodcem pro malé až
střední systémy: červeně podsvícený displej k indikaci palubního napětí, připojovací terminály pro kabelová oka,
včetně montážního třmenu.

390,-

ADAPTÉR Y

2x stíněný, konektor s integrovaným kovovým
pouzdrem, 1 male / 2 female nebo 1 female / 2 male

KABELOVÉ SADY

Sada obsahující 5m napájecí kabel plus 10 mm2, 1m
napájecí kabel minus 10 mm2, pojistkové pouzdro AGU,
pojistku, 5m RCA kabel s remote, 2 kabelová oka

HKAB03YF/Ym

290,-

RCA kabel

2x stíněný,
koaxiální struktura,
Ø 5 mm, s remote,
nástrčné kontakty
niklované, plné
stínění konektoru
integrovaným
kovovým
HKAB0350
pouzdrem,
k dostání v délce
100/400/
500/750 cm

izolační
transformátor

370,- /5 m
310,-

HKAB0340

/4 m

SPC-P40

690,-

SPC-P60

890,-

Sada obsahující 5m napájecí kabel plus
20 mm2, 1m napájecí kabel minus 20 mm2,
pojistkové pouzdro AGU, pojistku, 5m RCA
kabel s remote, 2 kabelová oka

990,-

Izolační transformátor eliminuje
pískání a hučení způsobené
problémy s ukostřením/
HKAB-80
uzemněním. Zapojuje se do
5m + 1,5m napájecí kabel
signálního připojení.
2
10 mm , 5m stereo RCA
HCA-65
kabel 2x stíněný s remote,
1 AGU hlavní pojistkové
pouzdro + 40 A
Pojistka, očka na terminály
pro přípojku baterie/kostra,
2 vidlicové terminály
k připojení zesilovače

390,-

HKAB-81

1.490,-

5m + 1,5m napájecí kabel 20 mm2, 5m 4kanálový RCA kabel 2x stíněný s remote, 1 AGU hlavní pojistkové pouzdro
+ 60A pojistka, očka na terminály pro přípojku baterie/
kostra, 2 vidlicové terminály k připojení zesilovače
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Všechny uvedené ceny jsou v českých korunách (Kč) vč. DPH. Omyly a chyby vyhrazeny.
Vše jen do vyprodání zásob! Všechny produkty nemusí být skladem na všech provozovnách,
obvykle je však lze dodat do několika dní. Stav listopad 2017.

