
Z-E3766TUOTETIEDOT

Lisätiedot:

• Z-E3766 laitteen asennuksen jälkeen, alkuperäistä Fiat Ducaton kojelaudan päällä olevaa
dokumenttien pidikettä ei voi enää käyttää
• Jotta Z-E3766 laite voidaan asentaa, on ajoneuvossa oltava radio valmius
• Ajoneuvossa on oltava yhteensopiva FM/DAB+ aktiiviantenni järjestelmä, jotta radion
kuuluvuus olisi paras mahdollinen

AJONEUVOJEN YHTEENSOPIVUUS
Merkki Malli Malli vuosi
FIATDucato III 250/251 2006 – 2011
FIATDucato III 250/251 2011 – 2014
FIATDucato III 250/251 (X290) 2014 ->
CITROËNJumper II 250/250D/250L 2006 ->
PEUGEOTBoxer II 250/251 2006 ->

Yksityiskohtaisempi ajoneuvojen soveltuvuus lista löytyy osoitteesta www.zenec.com alavalikosta ‘Specifications’.

AUTOMALLIKOHTAINEN MULTIMEDIASOITIN FIAT DUCATOON

Innovatiiviset multimedia ja navigointi ominaisuudet matkailuautoosi. E>GO malliston Z-E3766 on erityisesti suunniteltu Fiat Ducato III, Citroen Jumper II
ja Peugeot Boxer II matkailuautoihin. Laite sulautuu saumattomasti ajoneuvosi alkuperäiseen ulkonäköön, ja on helposti kontrolloitavissa ison
lasipinnoitteisen 9” (22.9cm) kapasitiivisen kosketusnäytön avulla.
Z-E3766 tarjoaa turvallisen älypuhelimen käytön ajoneuvossa. USB-liitännän kautta voit kytkeä puhelimesi suoraan multimedialaitteeseen.
Z-E3766 on Apple CarPlay ja Android Auto sertifioitu. Puheluiden tekeminen, Googlen tai Applen karttapalveluiden käyttäminen, musiikin toistaminen,
viestien lähettäminen ja vastaanottaminen on vaivatonta operoimalla sovelluksia kosketusnäytöltä tai käyttämällä Applen Siri tai Googlen voice
assistant toimintoja.
Sisäänrakennettu DAB+ kaksoisviritin vakuuttaa kuulĳoita selkeällä häiriöttömällä digitaaliradio toistolla. DAB+ viritin tarjoa käyttäjälleen useita
mukavuustoimintoja, kuten MOT slideshow, DLS text, DAB<>FM/DAB<>DAB Service Following. Herkkä FM RDS viritin tarjoaa hyvän kuuluvuuden
myös alueilla, joissa DAB+ lähetykset eivät ole saatavilla.
Z-E3766 tukee myös viimeisimmät audio video formaatit USB 2.0-liitäntään kytketyiltä USB-muisteilta.
Erittäin tärkeä ominaisuus on mahdollisuus jopa kolmen kamerajärjestelmän kytkemiseen Z-E3766 laitteeseen, järjestelmät on operoitavissa joko
automaattisesti tai manuaalisesti. Peruutuskameranäyttö näyttää myös apuviivat, ja järjestelmään on mahdollisuus kytkeä myös mikrofoni audiota
varten.
Sisäänrakennettu bluetooth moduuli tukee langatonta musiikin siirtoa ulkoiseen bluetooth kaiuttimeen, kätevä ominaisuus, kun haluat kuunnella
musiikkia ajoneuvon ulkopuolella. Nykyaikainen Bluetooth 4.1 moduuli tarjoaa hands-free puheluihin hyvän äänenlaadun ja helppokäyttöisyyden.
A2DP musiikin suoratoisto langattomasti bluetoothin kautta on myös mahdollista.
Laitteeseen on saatavilla erikseen kaksi erityisesti matkailuautoihin räätälöityä navigointi pakettia: Z-EMAP66-MH3 kolmen vuoden karttapäivityksillä,
sekä Z-EMAP66-MH7 seitsemän vuoden karttapäivityksillä. Molemmat paketit kattavat 47 Euroopan maata. Sisäänrakennettu POI-tietopankki sisältää
noin 20000 retkeilyaluetta ja taukopaikkaa sekä lisäksi yli 6.5 miljoonaa POI-kohdetta. Ajoneuvoprofiilit, jotka perustuvat ajoneuvosi tietoihin
(leveys, pituus, korkeus, paino, perävaunun tiedot) ohjaavat sinut aina kohteeseen parasta mahdollista reittiä käyttäen.



Z-E3766 PÄÄOMINAISUUKSIA

Täydellinen yhteensopivuus

Erityisesti Fiat Ducato III:een suunniteltu:
valkoinen/amber näppäinvalaistus
integroituu täydellisesti kojelaudan
valaistukseen.

Google Android AutoTM

Z-E3766 on Google Android Auto sertifioitu.
Ominaisuus mahdollistaa yhteensopivien sovellusten
ja Android älypuhelimien online palvelujen käytön
suoraan Zenec laitteen kosketusnäytöltä tai
käyttämällä Googlen voice assistant ominaisuutta.

Apple CarPlay

Apple CarPlay on älykkäämpi, turvallisempi ja
viihdyttävämpi tapa käyttää puhelinta autossa.
CarPlayn avulla voit soittaa puheluita, navigoida,
kuunnella musiikkia ja hallinnoida viestejä käyttämällä
Siri ääniohjausta.

Suuri, kapasitiivinen 9” kosketusnäyttö

Kapasitiivinen, lasipinnoitteinen 9” (22.9cm)
kosketusnäyttö antaa toimintojen tarkan ohjauksen
kevyellä kosketuksella. LCD TFT paneeli tarjoaa
kirkkaan ja kontrastikkaan kuvan laadun.

Herkkä DAB+ kaksoisviritin

Sisäänrakennetun DAB+ kaksoisvirittimen dynaaminen
kanavalistaus, MOT Slideshow, DAB<>FM ja DAB<>DAB
Service following sekä DLS-text takaavat häiriöttömän ja
vakaan digitaaliradio vastaanoton. Dynaaminen tausta
skannaus pitää radiokanavat aina valmiiksi viritettyinä.

Bluetooth 4.1 hands-free moduuli

Hands-free puhelut puhelinmuistion synkronoinnilla,
helpoilla hakutoiminnoilla, helposti muokattava suosikki
valikko fast dial toiminnolla, kaikki edellä mainitut
toiminnot helpottavat käyttöä ja parantavat
ajoturvallisuutta ja mukavuutta.

A2DP Src toiminto BT-kaiuttimille

Z-E3766:n A2DP Source mode mahdollistaa
audio signaalin siirtämisen langattomasti
ulkoiseen Bluetooth kaiuttimeen. Laitteen takana
oleva bluetooth antenni on optimoitu signaalin
lähettämiseen auton ulkopuolella olevalle BT-kaiuttimelle.

Älypuhelin sovellus audio toiminnoille

Android ja iOS älypuhelimille saatavan ZENECSP-REM
sovelluksen avulla voit ohjata laitteen audio toimintoja
suoraan älypuhelimellasi. Sovellus näyttää myös audion
metatiedot puhelimesi näytöllä, kuten kappaleen tiedot,
kanavan nimen sekä äänen voimakkuuden.

Liitännät jopa kolmelle kameralle

Z-E3766 laitteeseen on mahdollista kytkeä jopa kolme
kamera järjestelmää. Kamerat on manuaalisesti
ohjattavissa kosketusnäytöltä tai CAM-painikkeella.
Kamera näyttää myös apuviivat ruudulla, jotta
etäisyyksien arviointi olisi helpompaa.

CAM painike

Z-E3766:en etupaneelissa on CAM-painike,
joka mahdollistaa ajoneuvoon asennettujen ja
soittimeen kytkettyjen kameroiden manuaalisen
ohjauksen aina silloin kuin haluat.

Nykyaikainen viihdekeskus

Z-E3766 tukee kaikki yleisimmin käytetyt media
formaatit: MP3, FLAC, AAC (MP4A), M4A, WAV,
AVI, MP4, H.264, MKV 1080p, MPEG2/TS,
MPG, WMV, XviD.

10 alueinen graafinen taajuuskorjain

10-alueisen taajuuskorjaimen avulla voit muokata
äänen juuri sellaiseksi kuin haluat. Laitteessa on
myös esiasetettuja EQ tiloja.

M-Zone (takatila)

Z-E3766 mahdollistaa kahden eri kuuntelutilan
käytön saman aikaisesti. Voit esim. kuunnella
DAB+ lähetystä auton kaiuttimista ja saman
aikaisesti A/V-in signaalia ulkoisesta televisiosta.

Rattikaukosäätimet (SWc)

Z-E3766 tarjoaa tuen Fiat Ducaton alkuperäisille
rattisäätimille. Laitteen kytkeminen ulkoiseen
CAN/Stalk yksikköön on myös mahdollista

FM RDS viritin

Edistyksellinen FM RDS viritin audio post processing
ja DSP kohinan vaimennus ominaisuuksilla tarjoaa
laadukkaan kuuluvuuden myös alueilla, joissa
FM-signaali on heikompi.
Kanaville on 18 muistipaikkaa.
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Z-E3766 KEYFEATURES

PÄÄOMINAISUUDET

• Automallikohtainen matkailuautoihin suunniteltu navigointi järjestelmä: Fiat Ducato III, Citroen Jumper II ja Peugeot Boxer II
• Lasipinnoitteinen, kapasitiivinen 9”/22.9cm 16:9 LCD-TFT (1024x600) kosketusnäyttö
• Menuvalikko 15:lla EU kielivaihtoehdolla
• DAB+ kaksoisviritin dynaamisella kanava listauksella, DAB<>FM ja DAB<>DABService Following, MOT slideshow ja DLS-text toiminnoilla
• FMRDS radio viritin, 18muistipaikkaa
• GoogleAndroidAuto
•Apple CarPlay
• Bluetooth 4.1 hands-freemoduuli A2DPmusiikin suoratoistolla
• Tuki jopa kolmelle kamerajärjestelmälle, manuaalisesti tai automaattisesti ohjattavissa, säädettävät apuviivat
• CAM sensor-painike kameranmanuaaliselle aktivoinnille
• SP-REM kaukosäädin sovellus iOS jaAndroid laitteille, jokamahdollistaa soittimen audio toimintojen ojaamisen älypuhelimen avulla
• BiColor valaistus painikkeille (valkoinen/amber)
• 2x kaukosäädin
• Tuki SWC adapterille
• 4x 50W vahvistin

BLUETOOTH

• Bluetooth 4.1 hands-free moduuli
• Synkronoitava puhelinmuistio 1000:lle kontaktille (max 3 numeroa/kontakti)
• Pikavalinnat suosikki kontakteille
• Kontaktien haku etu- tai sukunimellä
• Sourcemodemusiikin langattomaan toistoon ulkoisen kaiuttimen tai kuulokkeiden kautta
• ID3-tag näyttöA2DB-tilassa (artisti, kappale, albumi)
• Sisäänrakennettu bluetoothmikrofoni, mahdollisuusmyös ulkoisenmikrofonin käyttöön (mukana paketissa)

MULTIMEDIA +AUDIO + LIITÄNNÄT

• Multi-Zone toiminto
• USB (1) 2.0 liitäntä CarPlay jaAndroidAuto tuella (1A)
• USB (2) 2.0 liitäntä audio ja video tiedostoille ulkoiselta USB-muistilta (1A)
• DSP aikaviiveiden säädöt viidelle kanavalle erikseen (0-10mS viiveellä)
• Graafinen 10-alueinen taajuuskorjain, 7 esiasetettua tilaa
• Made for iPod/iPhone
• Yli- ja alipäästö jakosuotimet etu/taka/sub (12dB/okt)
• HDMI sisääntulo yhteensopiville laitteille
• 24bit D/A-konvertteri
• 4.2 RCA linjaulostulot (3V)
• 3x RCA sisääntulo kamerasignaalille (CVBS) kytkentä jännitteellä. CAM 1 liitäntäänmahdollisuus kytkeämyösmikrofoni
• 1x DIN FM antenni liitin
• 1x SMBDAB antenni liitin, 12V phantom jännitesyöttö
• 1x RCA A/V-sisääntulo 2 kanava audio video signaalille (CVBS)
• 1x RCA A/V-ulostulo 2 kanava audio video signaalille (CVBS) (M-Zone)
• 1xmikrofoniliitäntä ulkoiselle bluetoothmikrofonille
• Sisääntulo erilliselle ohjelmoitavalle SWC-adapterille
• 1x IR-sisääntulo ulkoiselle CAN/SWC-yksikölle
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Z-EMAP66-MH3 / Z-EMAP66-MH7TUOTETIEDOT

PÄÄOMINAISUUDET Z-EMAP66-MH3 JA Z-EMAP66-MH7

- 3D naviohjelmisto kattaa 47 Euroopan maata: Itä- ja länsi Eurooppa, Iso-Britannia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä
(16Gb microSDHC)

- Esiasennetut matkailuauto profiilit ajoneuvotietojen mukaan (korkeus, leveys, pituus, paino ja perävaunun tiedot)
- Leirintäalueiden POI-tietopankki, noin 20000 leirintäaluetta ja matkailuautojen taukopaikkaa euroopan alueella

(kielivaihtoehdot DE/EN/NL/IT/FR)
- Euroopan Premium POI-tietopankki, yli 6.5 miljoonaa erikois kohdetta
- Realistiset 3D mallinnukset maastolle, maamerkeille, kaupunkien keskustoille ja moottoriteiden liittymille
- Dead reckoning navigointi ilman GNSS signaalia (tunnelit, alikulut, pysäköintitasot ym.)
- Audiotilan kanssa jaettu navinäyttö teiden niminäytöllä, talojen numeroilla kuten myös turn-by-turn tiedot etäisyystiedolla

seuraavaan käännökseen
- Kaistaopastus, tunnelitila, 3D auto-zoom risteyksille ja liikenneympyröille, älykkäät reittivaihtoehdot jne.
- TS ääniopastus
- TPEG traffic liikennedata DAB+ signaalin kautta (maakohtainen kattavuus, free service)
- TMC vastaanotin
- Kolmen vuoden karttapäivitykset (Z-EMAP66-MH3)
- Seitsemän vuoden karttapäivitykset (Z-EMAP66-MH7)

Matkailuauto navigointi
47 maata ja 6.5 miljoonaa Premium POI kohdetta
kattava navipaketti viimeisimmällä ZenecNextGen
navigointi ohjelmistolla ja Dead Reckoning toiminnolla.
Yksityiskohtaiset 3D kartat, TPEG, TMC, AutoZoom,
kaista opastus ym. Tämä navipaketti muuttaa Z-E3766
laitteen täydeksi navigointi laitteeksi.

Esiasetetut ajoneuvo profiilit
Reittiopastusta varten voit valita ajoneuvoprofiilin
(passenger car / motor homes / <3.5t-7.5t / truck)
Voit itse asettaa ajoneuvosi tiedot järjestelmään,
korkeus, leveys, pituus, paino ja onko ajoneuvosi
vaunulla vai ilman. Näiden tietojen perusteella,
ohjelmisto laskee juuri sinun ajoneuvollesi parhaiten
soveltuvan reitin.

Leirintäalueiden POI-tietopankki
POI tietopankki sisältää yksityiskohtaiset tiedot
noin 20000:sta leirintäalueesta ja taukopaikasta
Euroopassa. Tietopankin avulla voit esimerkiksi
etsiä kohteen tiedot ja reittiopastuksen juuri sillä
alueella olevista kohteista, jossa olet.

Jaettu navinäyttö
Z-E3766 mahdollistaa jaetun näytön navigoinnin ja audio
lähteen kanssa. jaettu näyttö näyttää katujen nimet,
talojen numerot, kuin myös turn-by-turn tiedon ja
etäisyyden seuraavaan käännökseen. Joten et koskaan
menetä navigointi näkymää kuunnellessasi musiikkia
saman aikaisesti navigoinnin kanssa.

TTS Text-To-Speech ääniopastus
Navipaketti tukee Text-To-speech opastusta
joillakin kielivaihtoehdoilla. Navigoinnin aikana
ohjelma lukee ääneen teiden nimet.

Tmc / TPEG
Z-E3766 ei ainoastaan sisällä TMC-vastaanotinta,
vaan myös DAB-TPEG toiminnon, joka mahdollistaa
liikennetiedotusten ja tapahtumien näytön nopeammin
käyttämällä Free TPEG dataa.
(maakohtaiset ominaisuudet)

47 maan kartat
Navigoi viisaasti halki Euroopan. Navigointi paketti
sisältää 47 maan kartat: Itä- ja länsi Eurooppa,
Iso-Britannia, Turkki, Ukraina, Valko-Venäjä, Venäjä.
Selkeät ja realistiset 3D maastot ja rakennukset.
Menu ja puheopastus hoituu 28:lla eri kielellä.

3 tai 7 vuoden ilmaiset karttapäivitykset
Päivitä karttaohjelmistosi ajan tasalle ennen
seuraavaa matkaa. Z-EMAP66-MH3 paketti sisältää
kolmen vuoden karttapäivitykset Z-EMAP66-MH7
paketti sisältää seitsemän vuoden karttapäivitykset.
Päivitysten tekeminen on helppoa käyttämällä PC:tä
tai Notebookia ja Naviextras Toolbox ohjelmaa.
(www.zenec.naviextras.com)

Erikseen saatavat micro SDHC-kortilla toimitettavat navigointiohjelmistot Z-EMAP66-MH3 tai Z-EMAP66-MH7 muuttavat
Zenec Z-E3766 multimediasoittimen täydeksi matkailuautoihin räätälöidyksi navigointi laitteeksi.
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