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X-F270

•   Fordonet måste vara utrustat med ett aktivt antennsystem (FM / DAB) som är 
lämpligt för husbilar eller behöver eftermonteras med ett sådant system för att 
ge mottagaren tillräckliga signalnivåer.

•   Fordonet måste erbjuda en OE-radio från fabrik för att möjliggöra installation 
av enheten.

FÖRENLIGT MED FÖLJANDE FORDON
Modell Modell typ Årsmodell

FIAT Ducato III 250/251 2006 – 2011

FIAT Ducato III 250/251 2011 – 2014

FIAT Ducato III 250/251 (X290) från och med 2014

CITROËN Jumper II 250/250D/250L från och med 2006

PEUGEOT Boxer II 250/251 från och med 2006

INFOTAINER FÖR FIAT DUCATO
Modern infotainment för din husbil: XZENT X-F270 är skräddarsydd för husbilarna FIAT Ducato III, Citroën Jumper II och Peugeot Boxer II. X-F270 kom-

mer att integreras perfekt i målfordonets förarmiljö och tillhandahålla riktigt avancerade navigeringsfunktioner och toppmodern medieunderhållning 

med sin stora kapacitiva pekskärm på 8 "/ 20,3 cm. Med den här stora, snyggt integrerade skärmen i instrumentpanelen är enhetsanvändningen under 

körning inte bara säker utan också enkel och intuitiv. 

X-F270 är utrustad med en DAB+ dubbelmottagare för en avslappnad mobil digital radioupplevelse av högsta kvalitet. Den högkänsliga DAB+ -mot-

tagaren får höga poäng för sina funktioner och användarvänlighet. Dubbeltuner-modulen har fördelen med en automatisk bakgrundssökning som 

håller den dynamiska radiostationslistan permanent uppdaterad. Men det är inte allt, X-F270:s tunersektion har också DAB <> DAB Service Following, 

DLS-text och MOT Slideshow. 

Förutom FM RDS-tunern har X-F270 två USB 2.0-portar för uppspelning av ljud- och videofiler. X-F270 integrerar också sömlöst Android- och iOS-smart-

phones anslutna till USB-porten via AndroidLink och / eller WebLink ® 2.0. Dessa integrerade smarttelefonkontrollappar erbjuder skärmspegling och 

direktkontroll av ett brett urval av appar som finns på smarttelefonen, som manövreras direkt via X-F270-enhetens pekskärm. WebLink ® 2.0 integrerar 

YouTube, ShoutCast och lättanvända ljud- och videospelarmotorer. 

X-F270 levereras med två kameraingångar (CVBS) som erbjuder omkopplad kameraströmförsörjning och automatisk backväxelstyrd kamerafunktion. 

Kamerasensorknappen på frontpanelen gör det också möjligt att manuellt anropa kamerafunktionen. 

Den uppdaterade Bluetooth 4.2-modulen erbjuder avancerad efterbehandling av ljud som ekodämpning och brusreducering, samt intuitiv hands-

free-drift med flera komfortfunktioner: sökfunktion, import av upp till 1000 telefonbokskontakter med 3 nummer vardera , etc. Bluetooth-modulen 

stöder A2DP-musikstreaming med AVRCP även från smartphones. 

Satellitnavigeringspaketet X-MAP27-MH1 med ett års kartuppdateringsprenumeration finns tillgängligt separat, innehåll och funktioner är utvecklade 

för X-F270 husbilsanvändning: Paketet omfattar 47 EU-länder och inkluderar ett flerspråkigt husvagns- och camping POI-paket (livstidslicens) som 

innehåller över 20 000 campingplatser i EU. Paketet innehåller ett Premium POI-avsnitt. X-F270 har DAB-TPEG-funktionen för att snabbare visa trafik-

händelser med gratis TPEG-data (landsspecifik täckning). NextGen-navigationsmotorn gör det möjligt att ange fordonsspecifik profildata (längd, bredd, 

höjd, vikt och släp) för exakt ruttberäkning, som undviker vägar och broar som inte är lämpliga för husbilen. 
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Stor kapacitiv 8-tums pekskärm
X-F270 levereras med en stor kapacitiv 8 "/ 20,3 
cm TFT-pekskärm med glasyta. Den kapacitiva 
pekskärmen ger hög ljusstyrka, klarhet och 
verklighetstrogen färgåtergivning.

Optimal fordonsintegration
XZENT X-F270 passar perfekt in i 
instrumentbrädans utseende. Förutom den 
optimala enhetens passform matchar den gula 
knappbelysningen på X-F270 med fordonets 
förarbelysning.

Omvänd kameraanslutning
XZENT X-F270 har två RCA-videoingångar 
(Cam1/Cam2) för styrning av två kamerasystem 
med strömbrytare och automatisk växlingslogik.

WebLink® 2.0
Den integrerade WebLink ® 2.0-appen * gör andra 
Android-smarttelefonappar tillgängliga på 
X-F270. Appar som är direkt en del av WebLink ® 
2.0, som YouTube, ShoutCast och även ljud- och 
videospelare, erbjuder perfekt mobil användning.

CAM-sensortangent
Förutom ALT-knappen som kan konfigureras via 
systeminställningarna, erbjuder X-F270 en CAM-
sensortangent på enhetens frontpanel, vilket 
möjliggör manuell kontroll av bakkameran. 

* Denna funktion blir tillgänglig via framtida programuppdatering, om den inte finns på enheten vid lanseringen

SWC-integration
X-F270 stöder FIAT Ducato rattstyrningsfunktion 
direkt via programmerbart gränssnitt. Således 
kräver X-F270 inte användning eller anslutning 
av ett SWC-gränssnitt.
 

A/V-uppspelning
Två bakre USB-portar, gjorda för iPod / iPhone, 
HDMI-ingång och en omfattande 
mediefilkompatibilitet: X-F270 är väl förberedd 
och perfekt utrustad för den senaste A/V-
uppspelningen.

Bluetooth HFP + musikstreaming
Handsfree-samtal med utmärkt röstkvalitet, 
sökfunktion, synkronisering av telefonböcker, 
import av upp till 1000 telefonbokskontakter 
med 3 nummer vardera möjliggör säker drift 
under körning.

AndroidLink
AndroidLink är en integrerad avancerad app för 
Android OS-smartphones som stöder 
skärmspegling och direkt kontroll av 
appfunktionerna via pekskärmen på X-F270. 
Användningen av AndroidLink på X-F270 är ett 
nöje på grund av den stora skärmen.

Nav-paket X-MAP27-MH1
Med sat-nav-paketet X-MAP27- MH1 som finns 
tillgängligt separat kan X-F270 förvandlas till ett 
välutrustat navigationssystem för husbilar och 
skåpbilar.

DAB+ dubbelmottagare
X-F270 har en DAB+ dubbeltuner som erbjuder 
MOT Slideshow, dynamisk stations lista, DAB <> 
DAB Service Following och DLS-text. Bortsett 
från dessa komfortfunktioner är den tydliga 
digitala radiomottagningen och den enkla 
användningen ytterligare fördelar.

X-F270

FM RDS-tuner
FM RDS-radiomottagaren på X-F270 integrerar 
en DSP för bättre ljudkvalitet i områden med 
svagare FM-mottagning. Radiostationerna kan 
lagras i 6 stationsförinställningar.
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NYCKELFUNKTIONER X-F270

FUNKTIONSHÖJDPUNKTER

•  Bilspecifikt navigationssystem för husvagnar för FIAT Ducato III, Ci-

troën Jumper II och Peugeot Boxer II * 1

•  Kapacitiv, beröringskänslig 8 "/ 20,3 cm skärm (1024 x 600 pixlar)

•  DAB+ dubbeltuner med DAB-DAB Service Following, MOT-bildspel, 

dynamisk stationslista och DLS-text

•  Bluetooth 4.2-modul med handsfree-funktion och A2DP

•  Styrning av upp till två kamerasystem med automatisk växlingsfunktion 

•   Grafiskt användargränssnitt som stöder 10 olika EU-språk

•  Upplysta sensorfältknappar i gult 

•  Programmerbart gränssnitt för tilldelning av multifunktionella ratt-

knappar

•  IR-fjärrkontroll

BLUETOOTH

•  Bluetooth 4.2-modul med handsfree-funktion

•   Importera 1 000 telefonboksposter med 3 telefonnummer vardera

•   Telefonbok med minne med direkt åtkomst till synkroniserade kon-

takter

•  Kontaktfunktion för telefonbok via knappsatsen 

•   Intern Bluetooth-mikrofon, extra ingång för extern mikrofon * 2

MULTIMEDIA + LJUD

•  DAB+ -mottagare med dubbeltuner

•  FM RDS-radio med 6 stationsförinställningar och DSP-brusmaskering 

•   Två USB 2.0-portar på enhetens baksida för fil * 3- uppspelning från 

USB-minne eller smartphone ( ≥ 700 mA laddningsström)

•   AndroidLink för Android OS-smartphones med stöd för dubbla pro-

tokoll

•  Weblink 2.0 * 4 för Apple iOS- och Android OS-smartphones 

•  Tillverkad för iPod/iPhone

•  A2DP BT-musikstreaming med AVRCP 1.0

•  8-bands grafisk equalizer med 7 fördefinierade ljudprofiler

•  HDMI-ingång för kompatibla tillbehör och mobila enheter

•  4 x 40 watt förstärkare

ANSLUTNINGAR

•  4.2 RCA-linjeutgångar (3 V)

•  2 x RCA videoingång för kamerasignal (CVBS) med 

  switchad strömförsörjning 

•  1 x DIN FM-antenningång  

•  1 x SMB DAB-antenngång med omkopplingsbar 12 V fantomström-

försörjning

•  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

•  Ingång för anslutning av det programmerbara SWC-gränssnittet 

•   1 x IR-ingång för anslutning av ett externt CAN/SWC-gränssnitt

*1  Navigationsprogramvaran ingår inte i leveransomfattningen för X-F270. 

*2  Extern mikrofon i setet

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

*4  Den här funktionen blir tillgänglig via framtida programuppdatering, om den 
inte finns på enheten vid lanseringen

X-F270
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X-MAP27-MH1

VALFRI HUSBIL NAVIGATON PROGRAMVARUPAKET FÖR XZENT X-F270
Med det tillgängliga microSDHC-navkortet X-MAP27-MH1 (tillval) blir X-F270-enheten en fullfunktions-navigatör för husbilar.

NAVIGATIONSPROGRAMVARA X-MAP27-MH1: NYCKELFUNKTIONER
• Programvara för navigering av husvagnar med täckning i 47 länder: Västra och Östeuropa, Storbritannien, Turkiet, 

 Ukraina, Belarus och Ryssland (på 16 GB microSDHC-kort) * 1

• Förkonfigurerade husvagnsprofiler med ytterligare inmatning av höjd-, bredd-, längd-, vikt- och släpdata

• Camping POI-paket med cirka 20 000 platser för campingplatser och husbilar i Europa (OSD-språk DE/EN/NL/IT/FR)

• Europeiskt Premium POI-paket med över 6,5 miljoner specialdestinationer

• Körfältsassistans, tunnelläge, automatisk zoom för korsningar och rondeller, intelligent alternativ ruttberäkning etc.

• TPEG*2 trafiktjänstdata via DAB+ (landsspecifik täckning, endast gratis tjänst)

•  1 års prenumeration på kartuppdatering

* 1 Navigationsprogramvaran ingår inte i leveransomfattningen för X-F270. 

* 2 Denna funktion blir tillgänglig via framtida programuppdatering, om den inte finns på enheten vid lanseringen.

Kartor med hög upplösning Snabb och enkel beräkning av färdvägMer än 6,5 miljoner intressepunkter

Otvetydig vägledning

Camping POI-paket

Rensa kartvisningen

Konfigurerbara fordonsprofiler

Olika ruttplaneringsalternativ

Ruttplanering för husbil


