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PRODUKTINFOPRODUKTINFO

X-F270

•  Kjøretøyet må være utstyrt med et aktivt antennesystem (FM/DAB) som er 
egnet for bobiler eller må ettermonteres med et slikt system for å gi tilstrekkelige 
signalnivåer til tuneren.

•  Kjøretøyet må ha en OE-radio fra fabrikken for å muliggjøre installasjon av 
enheten. 

LISTE OVER KJØRETØYSKOMPATIBILITET
Modell Modelltype Modellår

FIAT Ducato III 250/251 2006 – 2011

FIAT Ducato III 250/251 2011 – 2014

FIAT Ducato III 250/251 (X290) fra 2014

CITROËN Jumper II 250/250D/250L fra 2006

PEUGEOT Boxer II 250/251 fra 2006

INFOTAINER FOR FIAT DUCATO
Moderne infotainment for bobilen din: XZENT X-F270 er skreddersydd for FIAT Ducato III-, Citroën Jumper II- og Peugeot Boxer II-bobiler. X-F270 vil 

integreres perfekt i målkjøretøyets cockpiter, og gir virkelig avanserte navigasjonsfunksjoner og toppmoderne medieunderholdning med den store 

kapasitive berøringsskjermen på 8"/20,3 cm. Med et stort display som er pent integrert i dashbordet, er enhetsdrift mens du kjører ikke bare trygg, 

men også enkel og intuitiv. 

X-F270 er utstyrt med en DAB + tvilling-tuner for en avslappet mobil digital radioopplevelse av topp kvalitet. DAB+-tuneren med høy følsomhet 

scorer høyt når det gjelder funksjonalitet og brukervennlighet. Tvilling-tuner-modulen kommer med fordelen av en automatisk bakgrunnsskanning, 

som holder listen over dynamiske radiostasjoner permanent oppdatert. Men det er ikke alt, X-F270-tunerseksjonen har også DAB <> DAB Service 

Following, DLS-text og MOT Slideshow. 

Bortsett fra FM RDS-tuneren, har X-F270 to USB 2.0-porter for avspilling av lyd- og videofiler. X-F270 integrerer også sømløst Android- og iOS-smartte-

lefoner som er koblet til USB-porten via AndroidLink og/eller WebLink® 2.0. Disse integrerte appene for smarttelefonkontroll tilbyr skjermspeiling og 

direkte kontroll av et bredt utvalg av apper på smarttelefonen, direkte betjent via berøringsskjerm på X-F270-enheten. WebLink® 2.0 integrerer YouTube, 

ShoutCast og lyd- og videospillermotorer som er enkle å betjene. 

X-F270 leveres med to kamerainnganger (CVBS) som har strømforsyning med koblet kamera og automatisk reversert kontrollert kamerafunksjon. 

Kamsensorknappen på frontpanelet gjør det også mulig å manuelt påkalle kamfunksjonen. 

Den oppdaterte Bluetooth 4.2-modulen tilbyr avansert etterbehandling av lyd som ekkodemping og støyreduksjon, samt intuitiv håndfri drift med 

flere komfortfunksjoner: søkefunksjon, import av opptil 1000 telefonbokkontakter med 3 numre hver, osv. Bluetooth-modulen støtter også A2DP-

musikkstrømming med AVRCP fra smarttelefoner. 

Satellittnavigasjonspakken X-MAP27-MH1 med 1 års abonnement på kartoppdatering er tilgjengelig separat, innhold og funksjoner er utviklet for 

X-F270-bobilbruk: Pakken dekker 47 EU-land og inkluderer en flerspråklig bobil- og camping-POI-pakke (livstidslisens) som inneholder over 20 000 

campingplasser i EU. Pakken inneholder en Premium POI-seksjon. X-F270 har DAB-TPEG-funksjonen for raskere å vise trafikkhendelser ved hjelp av 

gratis TPEG-data (landspesifikk dekning). NextGen-navigasjonsmotoren gjør det mulig å legge inn kjøretøyspesifikke profildata (lengde, bredde, høyde, 

vekt og tilhenger) for nøyaktig ruteberegning, og unngå veier og broer som er uegnet for bobilen. 



FUNKSJONSHØYDEPUNKTERFUNKSJONSHØYDEPUNKTER

Stor kapasitiv 8-tommers berøringsskjerm
X-F270 kommer med en stor kapasitiv 8"/20,3 
cm TFT berøringsskjerm med glassoverflate. 
Den kapasitive berøringsskjermengir høy 
lysstyrke, klarhet og naturtro fargegjengivelse.

Optimal integrasjon av kjøretøyet
XZENT X-F270 passer perfekt sammen med 
dashbordets utseende. Foruten den optimale 
passformen for enheten, samsvarer den gule 
nøkkelbelysningen til X-F270 med kjøretøyets 
cockpitbelysning.

Omvendt kameratilkobling
XZENT X-F270 har to RCA-videoinnganger 
(Cam1/Cam2) for styring av to kamerasystemer 
med koblet strøm og automatisk byttelogikk.

WebLink® 2.0
Den integrerte WebLink® 2.0-appen* vil gjøre andre 
Android-smarttelefonapper  tilgjengelige på 
X-F270. Apper som er en direkte del av 
WebLink®2.0, som YouTube, ShoutCast og lyd- 
og videospillere, gir perfekt mobildrift.

CAM-sensortast
I tillegg til ALT-knappen som kan konfigureres 
via systeminnstillingene, tilbyr X-F270 en CAM-
sensornøkkel på frontpanelet på enheten, som 
muliggjør manuell kontroll av ryggekameraet. 

* Denne funksjonen vil bli tilgjengelig via framtidig programvareoppdatering hvis den ikke finnes på enheten ved lansering på markedet

SW-integrasjon
X-F270 støtter FIAT Ducato-rattkontrollfunksjonen 
direkte, via programmerbart grensesnitt. Dermed 
krever ikke X-F270 bruk eller tilkobling av et SWC-
grensesnitt.
 

A/V-avspilling
To bakre USB-porter, laget for iPod/iPhone, 
HDMI-inngang og en bred mediefilkompatibilitet: 
X-F270 er godt forberedt og ideelt utstyrt for den 
nyeste avspillingen i A/V-format.

Bluetooth HFP + musikkstrømming
Håndfri samtale med utmerket stemmekvalitet, 
søkefunksjon, synkronisering av telefonbøker, 
import av opptil 1000 telefonbokkontakter med 
3 numre hver muliggjør sikker drift under 
kjøring.

AndroidLink
AndroidLink er en integrert avansert app for 
Android OS-smarttelefoner som støtter 
skjermspeiling og direkte kontroll av 
appfunksjonene via berøringsskjermen til X-F270. 
Bruken av AndroidLink på X-F270 er en glede på 
grunn av den store skjermen.

Nav-pakke X-MAP27-MH1
Med satellittnavigasjonspakken X-MAP27-MH1 
tilgjengelig separat, kan X-F270 gjøres om til et 
velutstyrt navigasjonssystem for bobiler og 
varebiler.

DAB + tvillingtuner
X-F270 har en DAB+ tvilling-tuner som tilbyr 
MOT Slideshow, dynamisk stasjonsliste, 
DAB<>DAB Service Following og DLS-tekst. 
Foruten disse komfortfunksjonene, er det klare 
digitale radiomottaket og den enkle betjeningen 
ekstra fordeler.

X-F270

FM RDS-tuner
FM RDS-radiomottakeren til X-F270 integrerer 
en DSP for bedre lydkvalitet i områder med 
svakere FM-mottak. Radiostasjonene kan lagres i 
seks forhåndsinnstillinger.



VIKTIGE FUNKSJONERVIKTIGE FUNKSJONER

VIKTIGE FUNKSJONER X-F270

FUNKSJONSHØYDEPUNKTER

•  Bilspesifikt navigasjonssystem for campingvogn for FIAT Ducato III, 

Citroën Jumper II og Peugeot Boxer II* 1

•  Kapasitiv, berøringsfølsom 8"/20,3 cm skjerm (1024 x 600 piksler)

•  DAB+ tvilling-tuner med DAB-DAB Service Following, MOT slides-

how, dynamisk stasjonsliste og DLS-tekst

•  Bluetooth 4.2-modul med håndfri funksjon og A2DP

•  Kontroll av opptil to kamerasystemer med automatisk byttefunksjon 

•   Grafisk brukergrensesnitt som støtter ti forskjellige EU-språk

•  Belyste sensorfeltknapper i gul farge 

•  Programmerbart grensesnitt for tildeling av multifunksjonelle rattaster

•  IRfjernkontroll

BLUETOOTH

•  Bluetooth 4.2-modul med håndfri-funksjon

•   Import av 1000 telefonbokoppføringer med 3 telefonnumre hver

•   Minneinnebygd telefonbok med direkte tilgang til synkroniserte 

kontakter

•  Kontaktfunksjon for telefonkatalog via tastaturet 

•   Intern Bluetooth-mikrofon, tilleggsinngang for ekstern mikrofon*2

MULTIMEDIA + LYD

•  DAB+ mottaker med tvillingtuner

•  FM RDS-radio med 6 stasjonsinnstillinger og DSP-støymaskering 

•   To USB 2.0-porter på baksiden av enheten for filavspilling*3 fra 

USB-minne eller smarttelefon (≥ 700 mA ladestrøm)

•   AndroidLink for Android OS-smarttelefoner med støtte for to proto-

koller

•  Weblink 2.0*4 for Apple iOS- og Android OS-smarttelefoner 

•  Laget for iPod/iPhone

•  A2DP BT-musikkstrømming med AVRCP 1.0

•  8-bånds grafisk equalizer med 7 forhåndsdefinerte lydprofiler

•  HDMI-inngang for kompatibelt tilbehør og mobile enheter

•  4 x 40 watt forsterker

FORBINDELSER

•  4.2 RCA linjeutganger (3 V)

•  2 x RCA videoinngang for kamerasignal (CVBS) med 

  byttet strømforsyning 

•  1 x DIN FM-antenneinngang  

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

•  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

•  Inngang for tilkobling av det programmerbare SWC-grensesnittet 

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

*1  Navigasjonsprogramvaren er ikke en del av X-F270-leveringsomfanget. 

*2  Ekstern mikrofon i settet

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

*4  Denne funksjonen vil bli tilgjengelig via framtidig programvareoppdatering 
hvis den ikke finnes på enheten ved lansering på markedet

X-F270
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X-MAP27-MH1

VALGFRI BOBIL NAVIGASJONSPROGRAMVAREPAKKE FOR XZENT X-F270
Med det valgfrie tilgjengelige microSDHC-navkortet X-MAP27-MH1, blir X-F270-enheten en fullfunksjons navigatør for bobiler.

NAVIGASJONSPROGRAMVARE X-MAP27-MH1: VIKTIGE FUNKSJONER
• Programvare for navigering av campingvogner med dekning fra 47 land: Vest- og Øst-Europa, Storbritannia, Tyrkia, 

 Ukraina, Hviterussland og Russland (på 16 GB microSDHC-kort)*1

• Forhåndskonfigurerte campingvognprofiler med ekstra innmating av data om høyde, bredde, lengde, vekt og tilhenger

• Camping POI-pakke med omtrent 20 000 campingplasser og bobiler i Europa (OSD-språk DE/EN/NL/IT/FR)

• Europeisk Premium POI-pakke med over 6,5 millioner spesielle destinasjoner

• Kjørefeltassistanse, tunnelmodus, autozoom for kryss og rundkjøringer, intelligent alternativ ruteberegning osv.

• TPEG*2 trafikktjenestedata via DAB+ (landspesifikk dekning, kun gratis service)

•  1 års kartoppdateringsabonnement

*1 Navigasjonsprogramvaren er ikke en del av leveringsomfanget for X-F270. 

*2 Denne funksjonen vil bli tilgjengelig via framtidig programvareoppdatering hvis den ikke finnes på enheten ved lansering på markedet.

Kart med høy oppløsning Rask og enkel beregning av kjøreruterMer enn 6,5 millioner interessepunkter

Entydig ruteveiledning

Camping POI-pakke

Klar kartvisning

Konfigurerbare kjøretøyprofiler

Ulike ruteplanleggingsalternativer

Ruteplanlegging for bobil


