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Z-N528 är en 2-DIN infotainer av den senaste generationen med en kapacitiv beröringskänslig 6,75 "/17,1 cm skärm. Via sitt rad med 
tryckknappar på frontpanelen är Z-N528 perfekt lämpad för helt enkel användning under körning.

Z-N528 möjliggör en enkel och helt säker smartphone-användning i bilen. USB(1) -porten på enheten låter dig docka din telefon direkt till 

infotainer - Z-N528 är Apple CarPlay och Google Android Auto- certifierad. Att ringa telefonsamtal, använda Google- eller Apple-kartor 

för att hitta en destination, spela musik och skicka eller ta emot meddelanden är sann mobil bekvämlighet där valet är ditt: styr och 

hantera appar antingen via enhetens pekskärm eller med Apple Siri eller Googles röstassistenter. Tack vare de enkla, intuitiva 

användargränssnitten som är särskilt utformade för användning i bilen minimeras förarens distraktion - så att du kan koncentrera dig helt 

på körning.

Den tydliga digitala radiomottagningen hos den integrerade DAB + -mottagaren är imponerande, medan Z-N528 tar poäng med flera 

tunerkomfortfunktioner som tillägg: MOT-bildspel, DLS-text, DAB<>DAB Service Following och Comfort Scan. Den högkänsliga FM 
RDS-tunern garanterar bra mottagning av konventionella FM-stationer i regioner där DAB+ -sändningsnätverket ännu inte är tillräckligt 

bra.

Z-N528 stöder uppspelning av de senaste ljud- och videoformaten för USB-minnesenheter anslutna via USB 2.0-port. USB(1) -porten 

laddar Apple- och Android-smarttelefonbatterier med upp till 2000 mA laddningsström.

Z-N528 erbjuder flera fina avancerade ljudinställningsfunktioner. DSP-baserad 5-kanals tidsjustering hjälper till att justera de virtuella 

högtalarplatserna för att ge en förbättrad iscensättning och stereobild. Den grafiska 8-bandsequalizern kan användas för att motverka 

ojämn frekvenskurva i bilhytten, eller för att anpassa ljudet för att passa personliga preferenser. Den aktiva delningen med valbar 12 dB 

eller 24 dB / okt. högpassfilter för främre och bakre högtalare möjliggör perfekt integration av högkvalitativa eftermarknadshögtalarsystem 

och förstärkare för behaglig och detaljerad musikåtergivning.

Slutligen ger den uppdaterade Bluetooth 4.2-modulen med avancerade handsfree-funktioner dig kontroll över den enkla hanteringen 

av kontaktfavoriter, en snabb sökning i telefonbokens kontakt med första bokstaven med förnamn eller efternamn eller bekväm A2DP-

musikstreaming.

2-DIN INFOTAINER MED APPLE CARPLAY OCH GOOGLE ANDROID AUTO TM
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Bluetooth-modul med A2DP
Bekväma handsfree-samtal med telefonbokssökning av 
kontaktuppgifter av både efternamn eller förnamn, lätt 
att redigera favoritmenyn, trådlös musikstreaming via 
A2DP och mycket mer erbjuds av BT-sektionen.

HDMI-ingång
HDMI-ingången möjliggör anslutning av multimediaen-
heter och smartphones med HDMI-utgång till Z-N528 
för A/V-uppspelning. Dessutom kan bilder och ljud  
speglas via en valfri WiFi-skärmdongel till enheten.

DAB+ digital mottagare
Den integrerade DAB+ -mottagaren erbjuder viktiga kom-
fortfunktioner, som: MOT Slideshow, DAB <> DAB Service 
Following, DLS text och Comfort Scan, förutom att ge en 
stabil och tydlig mottagning av digitala radioprogram.

Olika EQ-förinställningar
Med 8-bands grafisk equalizer kan du manuellt ställa in 
ljudet exakt efter fordonets egenskaper eller efter dina 
personliga preferenser. Du kan också välja en fördefini-
erad EQ-profil för att optimera ljudåtergivningen.

Flerfärgad knappbelysning
Z-N528 är gjord för att passa fordon med 2-DIN uttag i 
instrumentbrädor. Enheten har RGB LED flerfärgad tang-
entbelysning för närmaste matchning med alla interiör-
färgscheman i de avsedda fordonen.

Gränssnitt för bakre kamera
Z-N528 möjliggör anslutning och styrning av två kame-
rasystem (Cam1/Cam2). Cam1 slås på av backväxeln, 
Cam2 manövreras manuellt. Cam-inställningen har ock-
så mikrofonljudingång och videoöverlägg.

Google Android AutoTM

Android Auto utvecklades speciellt för användning av 
Android-smartphones i fordonet. Med Android Auto kan du 
använda kompatibla appar och onlinetjänster - med intuitiv 
kontroll via pekskärm eller OK Googles röstassistent.

Anslutning till SWC
Med hjälp av stjälk/CAN-gränssnitt som är tillgängliga se-
parat kan Z-N528 anslutas till praktiskt taget vilken SWC 
som helst. Ljud- och handsfree-basfunktionerna för ratt-
fjärrkontrollen stöds normalt fullt ut. 

Aktiv inställningssida för crossover
Z-N528 har en DSP-baserad crossover med 12 dB eller 24 
dB/okt. filterlutningar. Även om lågpassignalen kan juste-
ras i Subwoofer-inställningsmenyn finns det en inställ-
ningssida för crossover för högpassfiltrering för främre 
och bakre högtalare med valbara skärfrekvenser: 
50/65/80/ 100/125/160 Hz. 

Inställningsmeny för subwooferljud
Aktiva subwoofers eller subwooferförstärkare kan inte-
greras in i ett systemkoncept via Subwoofer-inställnings-
menyn. Valbara crossover-frekvenser, 12 dB eller 24 dB/
okt. lågpass lutningsbranthet, samt förstärkning och fas 
kan justeras för bästa bassignalhantering av anslutna ex-
terna subwooferkomponenter.

Kapacitiv TFT LCD-skärm
Den kapacitiva pekskärmen på 6,75 tum / 17,1 cm med 
dess glasyta ger noggrann manövrering av enhetsfunk-
tioner med bara en lätt beröring. Skärmen har hög ljus-
styrka, utmärkt upplösning och livlig färgåtergivning. 

Apple CarPlay
Apple CarPlay är ett smartare, säkrare och mer 
underhållande sätt att använda en iPhone i bilen. Med 
CarPlay kan du ringa, navigera, lyssna på musik och 
komma åt meddelanden med Siri röststyrning.

FM-tuner med DSP
Z-N528 har en avancerad FM RDS-tunermodul med efter-
behandling av ljud för förbättrad sändningskvalitet för sva-
ga FM-signaler genom DSP-brusreducering. 18 FM-förin-
ställningar hjälper till att lagra favoritradiostationer.

5-kanals tidsjustering
Z-N528 har en oberoende justerbar tidsinställningsfunk-
tion för alla 5 kanalerna för att optimera stereobilden 
och iscensättningen. Fördröjningen kan justeras i både 
cm och ms (i steg om 1 cm / 0,1 ms) för varje kanal obe-
roende.

Toppmodern A/V-filkompatibilitet
Z-N528 stöder uppspelning från alla mediefiler som 
vanligen används idag: MP3, FLAC, AAC, WMA, AVI, 
MPEG-1/2, MPEG4, M4V (H.264), MKV 1080p, WMV och 
XviD.
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NYCKELFUNKTIONER
•  2-DIN DAB + Infotainer
•  Beröringskänslig, kapacitiv 6,75 ”/17,1 cm LCD-TFT-skärm 

med glasyta
•  OSD-meny på 10 olika EU-språk
•  DAB+ tuner med DAB<>DAB Service Following, MOT-

bildspel, DLS-text och Comfort Scan
•  FM RDS-radio med 18 förinställda stationer 
•  Google Android AutoTM

•  Apple CarPlay 
•  Bluetooth 4.2 med handsfree-modul och A2DP-musikst-

reaming 
•  Ingång för två kamerasystem med automatisk växlingsfunk-

tion och justerbara rutnät
•  RGB flerfärgad tangentbelysning 
•  4 x 50 W förstärkare

BLUETOOTH
•  Bluetooth 4.2-modul med handsfree-funktion 
•  Importera 1 000 telefonboksposter med 3 telefonnummer 

vardera
•  Snabbval för 6 kontaktfavoriter
•  Kontakt-sökfunktion efter för- och efternamn
•  iD3-taggvisning i A2DP-läge (artist, titel, album)
•  Extern Bluetooth handsfree-mikrofon

MULTIMEDIA + LJUD
• Tillverkad för iPod/iPhone
•  USB (2) 2.0-port på enhetens baksida för A/V-fil*1- uppspel-

ning från USB-minnesenhet
•  microSD-kortläsare för A/V-fil*1- uppspelning från microSD 

(HC) -minneskort

•  Tidsjusteringsfunktion med ljud DSP (5-kanal med 0 till 10 
ms fördröjning vardera)

•  Grafisk 8-bands equalizer med 7 EQ-förinställningar
•  Aktiv delning med valbar lutningsbranthet (12 dB / 24 dB / 

okt.) Med valbart hög- och lågpassfilter 
 frekvenser
•  HDMI-ingång för kompatibla tillbehör och mobila enheter
•  24 bitars D/A-omvandlare

ANSLUTNINGAR
•  4.2 RCA-linjeutgång (3 V)
•  1 x DIN FM-antenningång 
•  1 x SMB DAB-antenngång med omkopplingsbar 12 V fan-

tomströmförsörjning
•  2 x RCA A/V-ingång för kameravideosignal (CVBS) med 

switchad strömförsörjning och mikrofoningång (Cam1) 
•  1 x USB (1) 2.0-port med ~ 2.000 mA laddningsström för Ap-

ple iOS- och Android-smartphones
•  1 x USB (2) 2.0-port för fil * 1 uppspelning från USB-minne-

senheter 
•  1 x RCA-videoutgång (CVBS, NTSC)
•  1 x RCA A /V-ingång med NTSC/PAL automatisk växling 

(CVBS)
•  1 x HDMI-ingång 
•  1 x 3,5 mm phonokontakt för extern Bluetooth-mikrofon
•  1 x ingång för anslutning av externt CAN/SWC-gränssnitt

*1  Stödda A/V-filformat: MP3, FLAC, AAC, WMA, AVI, MPEG-
1/2, MPEG4, M4V (H.264), MKV 1080p, WMV, XviD
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