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Z-N528 er en 2-DIN infotainer av nyeste generasjon med en kapasitiv berøringsfølsom 6,75"/17,1 cm skjerm. Via den harde tasten  
på frontpanelet passer Z-N528 perfekt for enkel drift mens du kjører.

Z-N528 sørger for en enkel og helt sikker smarttelefonbruk i bilen. USB-porten (1) på enheten lar deg forankre telefonen direkte til infotainer 

- Z-N528 er Apple CarPlay og Google Android Auto-sertifisert. Å ringe, bruke Google- eller Apple-kart for å finne en destinasjon, spille 

musikk og sende eller motta meldinger er ekte mobilkomfort der valget er ditt: styr og betjen apper enten via berøringsskjerm på enheten 

eller med Apple Siri eller Googles stemmeassistenter. Takket være de enkle, intuitive brukergrensesnittene som er spesielt designet for bruk 

i bilen, minimeres sjåførens forstyrrelser - slik at du kan konsentrere deg helt om å kjøre.

Det klare digitale radiomottaket til den integrerte DAB+-tuneren er imponerende, mens Z-N528 har flere tunerkomfortfunksjoner i tillegg: 

MOT Slideshow, DLS-tekst, DAB<>DAB Service Following og Comfort Scan. Den høysensitive FM RDS-tuneren sørger for godt mottak av 

konvensjonelle FM-stasjoner i regioner der DAB+-sendingsnettverket ikke er etablert tilstrekkelig godt ennå.

Z-N528 støtter avspilling av de nyeste lyd- og videoformatene til USB-minneenheter som er koblet til via USB 2.0-porten. USB (1) -porten 

lader Apple- og Android-smarttelefonbatterier med opptil 2000 mA ladestrøm.

Z-N528 tilbyr noen fine avanserte lydoppsettfunksjoner. Den DSP-lydbaserte 5-kanals tidsjusteringen hjelper til med å justere de 

virtuelle høyttalerstedene for å gi en forbedret iscenesettelse og stereobilde. Den grafiske 8-bånds equalizeren kan brukes til å motvirke 

særegenheter i førerhytten, eller til å tilpasse lyden etter personlige preferanser. Aktiv crossover med valgbar 12 dB eller 24 dB / okt. høyt-

passfilter for fremre og bakre høyttalere gir perfekt integrering av ettermarkeds høyttalersystemer og forsterkere av høy kvalitet for glatt og 

detaljert musikkgjengivelse.

Dessuten gir den oppdaterte Bluetooth 4.2-modulen med avanserte håndfrie funksjoner deg kontroll over enkel administrasjon av 

kontaktfavoritter, et raskt søk i telefonboken med første bokstav i etternavn, eller praktisk A2DP-musikkstrømming.

2-DIN INFOTAINER MED APPLE CARPLAY OG GOOGLE ANDROID AUTOTM
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Bluetooth-modul med A2DP
Komfortable håndfrie samtaler med telefonboksøk
etter kontaktoppføringer etter både familie- eller fornavn, 
favorittmeny som er lett å redigere, trådløs musikkstrøm-
ming via A2DP og mye mer tilbys av BT-seksjonen.

HDMI-inngang
HDMI-inngangen muliggjør tilkobling av multimediaen-
heter og smarttelefoner med HDMI-utgang til Z-N528 for 
A/V-avspilling. I tillegg kan bilder og lyd være speilet via 
en valgfri WiFi-skjermdongle til enheten.

DAB + digital tuner
Den integrerte DAB+-tuneren har viktige komfortfunk-
sjoner, for eksempel: MOT Slideshow, DAB<>DAB Service 
Following, DLS-tekst og Comfort Scan, bortsett fra å gi 
et stabilt og klart mottak av digitale radioprogrammer.

Ulike forhåndsinnstillinger for EQ
Med 8-bånds grafisk equalizer kan du manuelt stille inn ly-
den nøyaktig etter kjøretøyets egenskaper eller etter dine 
personlige preferanser. Du kan også velge en forhåndsde-
finert EQ-profil for å optimalisere lydgjengivelsen.

Flerfarget hard tastebelysning
Z-N528 er laget for å passe biler med 2-DIN-dash-
bordspor. Enheten har RGB LED flerfarget hardtastbelys-
ning for samsvar med alle interiørfargeskjemaer i cockpi-
ten.

Grensesnitt for ryggekamera
Z-N528 muliggjør tilkobling og kontroll av to kamerasys-
temer (Cam1/Cam2). Cam1 byttes med revers-gir, Cam2 
betjenes manuelt. Kameraoppsett har også lydinngang 
for mikrofon og videooverlagring.

Google Android AutoTM

Android Auto ble spesialutviklet for bruk av Android-
smarttelefoner i bilen. Med Android Auto kan du bruke 
kompatible apper og online-tjenester - med intuitiv kontroll 
via berøringsskjerm eller OK Google stemmeassistent.

Tilkobling til SWC
Ved hjelp av stett/CAN-grensesnitt som er tilgjengelig se-
parat, kan Z-N528 kobles til praktisk talt hvilken som helst 
SWC. Lyden og håndfrie grunnleggende funksjoner til 
rattfjernkontrollen støttes normalt helt. 

Aktiv oppsettside for crossover
Z-N528 har en DSP-basert crossover med 12 dB eller 24 
dB/okt. filterhellinger. Mens lavpass-signalet kan justeres 
i subwoofer-oppsettmenyen, er det en oppsett-side for 
crooover for høypassfiltrering foran og bakhøyttalere 
med valgbare innkoblingsfrekvenser: 
50/65/80/100/125/160 Hz. 

Oppsettmeny for lyd for subwoofer
Aktive subwoofere eller subwooferforsterkere kan inte-
greres inn i et systemkonsept av subwoofer-oppsettme-
nyen. Valgbare crossover-frekvenser, 12 dB eller 24 dB/
okt. lavpass helling, samt forsterkning og fase kan jus-
teres for best basshåndtering av tilkoblede eksterne 
subwooferkomponenter.

Kapasitiv TFT LCD-skjerm
Den kapasitive berøringsskjermen på 6,75"/17,1 cm med 
glassoverflate gir nøyaktig kontroll over enhetsfunksjo-
nene med bare en lett berøring. Skjermen gir høy lys-
styrke, utmerkede detaljer og levende fargegjengivelse. 

Apple CarPlay
Apple CarPlay er en smartere, tryggere og mer 
underholdende måte å bruke en iPhone på i bilen. Med 
CarPlay kan du ringe, navigere, lytte til musikk og få 
tilgang tilmeldinger med Siri talestyring.

FM-tuner med DSP
Z-N528 har en avansert FM RDS-tunermodul med lydetter-
behandling for forbedret kringkasting av svake FM-signaler 
ved DSP-lydstøyreduksjon. 18 forhåndsinnstillinger for 
FM-stasjon hjelper til med å lagre favorittradiostasjoner.

5-CH tidsjustering
Z-N528 har en selvstendig justerbar tidsjusteringsfunk-
sjon for alle 5 kanaler, for å optimalisere stereobildet og 
iscenesettelsen. Forsinkelsen kan justeres selvstendig i 
både cm og mS (i trinn på 1 cm/0,1 mS) for hver kanal.

Toppmoderne A/V-filkompatibilitet
Z-N528 støtter avspilling fra alle mediefilene som er mye 
brukt i dag: MP3, FLAC, AAC, WMA, AVI, MPEG-1/2, MPEG4, 
M4V (H.264), MKV 1080p, WMV og XviD.
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VIKTIGE FUNKSJONER
•  2-DIN DAB+ infotainer

•  Berøringsfølsom, kapasitiv 6,75”/17,1 cm LCD-TFT-skjerm med glasso-

verflate

•  Skjermmeny på ti forskjellige EU-språk

•  DAB+-tuner med DAB<>DAB Service Following, MOT-slideshow, 

DLS-tekst og Comfort Scan

•  FM RDS-radio med 18 forhåndsinnstilte stasjoner 

•  Google Android AutoTM

•  Apple CarPlay 

•  Bluetooth 4.2 med håndfri modul og strømming av A2DP-musikk 

•  Inngang for to kamerasystemer med automatisk bryterfunksjon og 

justerbare rutenettlinjer

•  RGB flerfarget tastebelysning 

•  4 x 50 W forsterker

BLUETOOTH
•  Bluetooth 4.2-modul med håndfri-funksjon 

•  Import av 1000 telefonbokoppføringer med 3 telefonnumre hver

•  Hurtigvalgfunksjon for 6 kontaktfavoritter

•  Kontaktsøkefunksjon etter fornavn og etternavn

•  iD3-tag-visning i A2DP-modus (artist, tittel, album)

•  Ekstern Bluetooth håndfri mikrofon

MULTIMEDIA + LYD
•  Laget for iPod/iPhone

•  USB (2) 2.0-port på enhetens bakside for A/V-filavspilling*1 fra 

USB-minneenhet

•  microSD-kortleserspor for A/V-fil*1 avspilling fra microSD-minnekort 

(HC)

•  Tidsjusteringsfunksjon med DSP-lyd (5CH med 0 til 10 mS forsinkelse 

hver)

•  Grafisk 8-bånds equalizer med 7 EQ-forhåndsinnstillinger

•  Aktiv crossover med valgbar hellingsstigning (12 dB/24 dB/okt.) med 

valgbart høy- og lavpassfilter frekvenser

•  HDMI-inngang for kompatibelt tilbehør og mobile enheter

•  24 bit D/A-omformer

TILKOBLINGER
•  4.2 RCA linjeutganger (3 V)

•  1 x DIN FM-antenneinngang 

•  1 x SMB DAB-antenneinngang med byttbar 12 V fantommateforsy-

ning

•  2 x RCA A/V-inngang for kameravideosignal (CVBS) med koblet 

strømforsyning og mikrofoninngang (Cam1) 

•  1 x USB (1) 2.0-port med ~ 2000 mA ladestrøm for Apple iOS- og An-

droid-smarttelefoner

•  1 x USB (2) 2.0-port for filavspilling*1 fra USB-minneenheter 

•  1 x RCA-videoutgang (CVBS, NTSC)

•  1 x RCA A/V-inngang med NTSC/PAL automatisk bytting (CVBS)

•  1 x HDMI-inngang 

•  1 x 3,5 mm kontakt for ekstern Bluetooth-mikrofon

•  1 x inngang for tilkobling av et eksternt CAN-/SWC-grensesnitt

*1  Støttede A-/V-filformater: MP3, FLAC, AAC, WMA, AVI, MPEG-1/2, 

MPEG4, M4V (H.264), MKV 1080p, WMV, XviD
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