
X-F270

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 ->

• Ajoneuvon tulee olla varustettuna aktiivi antenni järjestelmällä (FM/DAB)
joko alkuperäisellä tai jälkiasennetulla, parhaan mahdollisen radiosignaalin
vastaanoton takaamiseksi.

• Ajoneuvossa on oltava soitin valmius.

MULTIMEDIASOITIN FIAT DUCATOON
Nykyaikainen multimediasoitin matkailuautoosi: XZENT X-F270 on varta vasten suunniteltu FIAT Ducato III, Citröen Jumper II sekä Peugeot Boxer II

matkailuautoihin. X-F270 integroituu täydellisesti ajoneuvon sisustukseen, tarjoten edistykselliset navigointi toiminnot (navigointipaketti lisävaruste)

ja state-of-the-art multimedia ominaisuudet suurelta, kapasitiiviselta 8”/20.3cm kosketusnäytöltä. Iso näyttö, integroituna saumattomasti ajoneuvon

kojelautaan, takaa laitteen turvallisen, helpon ja luonnollisen käytön.

X-F270 on varustettu DAB+ kaksoisvirittimellä, joka mahdollistaa laadukkaan ja häiriöttömän digitaaliradio vastaanoton. Erittäin herkkä DAB+ viritin

tarjoaa runsaat mukavuus toiminnot ja helpon käytön. Kaksoisvirittimen automaattinen tausta skannaus, pitää esiasetetut radiokanavat aina valmiiksi

viritettyinä. Eikä siinä vielä kaikki, X-F270:n DAB-viritin sisältää myös DAB<>DAB seurannan, DLS-tekstit sekä MOT-slideshow toiminnon.

X-F270 mallista löytyy luonnollisesti myös paljon muita ominaisuuksia, kuten FM RDS radioviritin sekä kaksi USB2.0 liitäntää audio ja video

tiedostojen toistoa varten ulkoisilta ohjelmalähteiltä. X-F270 integroituu USB-liitännän kautta saumattomasti Android ja iOS älylaitteiden kanssa,

AndroidLink ja/tai WebLink®2.0 yhteyksien avulla. Nämä sovellukset tarjoavat screen mirroring toiminnon, sekä useiden sovellusten suoran ohjauksen

X-F270:n kosketusnäytöltä. WebLink®2.0 integroituu suoraan mm. YouTuben, ShoutCastin sekä monien muiden audio video sovellusten kanssa.

X-F270 laitteesta löytyy kaksi kamera sisääntuloa (CVBS), tarjoten automaattisesti pakkisignaalista kytkeytyvät peruutuskamera toiminnot.

Peruutuskameranäyttö on mahdollista kytkeä päälle myös manuaalisesti, etupaneelissa olevan CAM-painikkeen avulla.

Bluetooth 4.2 moduuli tarjoaa edistykselliset audio ominaisuudet, kuten kaiun eston, kohinan vaimennuksen sekä luonnollisen hands-freen käytön

useilla mukavuus toiminnoilla, kuten helposti muokattavalla suosikki listalla ja selkeillä haku toiminnoilla. Laiteeseen voi synkronoida jopa 1000

kontaktia, joille jokaiselle on mahdollista tallentaa kolme numeroa. Bluetooth moduuli tukee myös A2DP musiikin suoratoiston (AVRCP).

Erikseen saatavilla oleva navigointipaketti, X-MAP27-MH1 (vuoden ilmaiset karttapäivitykset), on suunniteltu toiminnoiltaan ja sisällöltään varta vasten

matkailuauto käyttöön. Paketti kattaa 47 EU maata ja tarjoaa useita kielivaihtoehtoja sekä leirintä alueiden POI-paketin (elinikäinen lisenssi),

joka sisältää yli 20000 leirintäaluetta EU alueella. Paketti sisältää myös Premium POI-osion. X-F270 tarjoaa DAB-TPEG toiminnon, joka ilmoittaa

liikenteen tapahtumia, käyttäen maakohtaista Free TPEGdataa. Navigointi ohjelmisto mahdollistaa ajoneuvon tietojen (pituus, leveys, korkeus, paino

, vaunun tiedot) syöttämisen järjestelmään, joiden avulla navigointi ohjelmisto tarjoaa ajoneuvolle parhaiten soveltuvan reittivaihtoehdon kohteeseen.

Malli Vuosi
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Optimaalinen ajoneuvokohtainen yhteensopivuus

XZENT X-F270 sulautuu täydellisesti ajoneuvon
kojelautaan. Myös laitteen amber näppäinvalaistus
on yhteensopiva kojelaudan valaistuksen kanssa.

SWC tuki

XZENT X-F270 tukee FIAT Ducaton alkuperäisiä
rattisäätimiä ohjelmoitavan moduulin avulla.
X-F270 ei tosin vaadi toimiakseen rattisäätimiä tai
niiden kytkemistä.

X-MAP27-MH1

Erikseen saatavan navigointi paketin avulla,
laite tarjoaa myös monipuoliset, edistykselliset
erityisesti matkailuautoihin räätälöidyt navigointi
ominaisuudet.

DAB+ kaksoisviritin

X-F270 laitteen DAB+ kaksoisvirittimen
ominaisuuksiin kuuluvat mm. MOT slideshow,
Dynaaminen asemian listaus, DAB<>DAB
Service Following ja DLS-text. Näiden mukavuus-
toimintojen lisäksi viritin tarjoaa myös häiriöttömän
vastaanoton sekä vaivattoman käytön.

Iso kapasitiivinen 8” kosketusnäyttö

X-F270 on varustettu isolla lasipinnoitteisella
kapasitiivisella 8” (20.3cm) TFT kosketusnäytöllä.
Näyttö tarjoaa kirkkaan, kontrastikkaan sekä
luonnollisen väritoiston.

Android Link

Android Link on edistyksellinen sovellus Android
älylaitteille, joka mahdollistaa älylaitteen näytön
peilaamisen soittimen näytölle, jolloin sovellusten
käyttö onnistuu turvallisesti ja selkeästi suoraan
soittimen isolta kosketusnäytöltä.

WebLink
®
2.0

Integroitu WebLink 2.0 sovellus mahdollistaa
yhteensopivien Android sovellusten käytön ja
operoinnin suoraan soittimen näytöltä.
Mm. YouTube, ShoutCast sekä yhteensopivat
audio video toistimet.

Peruutuskamera toiminnot

XZENT X-F270 tarjoaa kaksi RCA video sisään-
tuloa (Cam1/Cam2), joiden avulla voidaan
operoida kahta eri kamera järjestelmää.

CAM sensor painike

Ohjelmoitavan ALT painikkeen lisäksi,
X-F270 tarjoaa valmiin CAM-painikkeen,
jonka avulla peruutuskamera tila voidaan
haluttaessa kytkeä päälle manuaalisesti.

A/V toisto

Kaksi takapaneelissa olevaa USB-liitäntää,
Made for iPod/iPhone, HDMI sisääntulo ja
yleisimpien mediatiedostojen tuki: X-F270
on hyvin varusteltu viimeisimpien Audio/Video
tiedostojen toistamiseen.

Bluetooth HFP + musiikin suoratoisto

Hands-free puhelut puhelinmuistion synkronoinnilla,
hakutoiminnoilla sekä erinoimaisella äänenlaadulla.
Helposti muokattava suosikki valikko on optimoitu
käytettäväksi turvallisesti myös ajon aikana.

FM RDS viritin

X-F270 radioviritin on varustettu sisäänrakennetulla
DSP toiminnolla, jotta signaalin vastaanotto olisi
mahdollisimman hyvä myös alueilla, joissa FM
vastaanotto on heikompi. Radiokanavat on
mahdollista tallentaa kuuteen muistipaikkaan.
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X-F270

PÄÄOMINAISUUDET

TOIMINNOT
- Ajoneuvomallikohtainen matkailuautoihin räätälöity multimedia/navi-

gointĳärjestelmä (Navigointipaketti saatavana erikseen)
- Yhteensopivuus Fiat Ducato III, Citroen Jumper II ja Peugeot Poxer II
- Kapasitiivinen, lasipinnoitteinen 8” (20.3cm) kosketusnäyttö

(1024x600)
- DAB+ viritin DAB<>DAB Service Following, MOT slideshow,

dynamic kanavalistaus ja DLS-text toiminnoilla
- Bluetooth 4.2 moduuli hands-free toiminnoilla ja musiikin suoratoistolla
- Tuki kahdelle peruutuskamera järjestelmälle auto-switching toiminolla
- Graafinen käyttöjärjestelmä, tuki 10:lle EU kielelle
- Valaistut näppäimet (amber)
- Ohjelmoitava moduuli rattisäätimille
- IR kaukosäädin

BLUETOOTH
- Bluetooth 4.2 moduuli hands-free toiminnoilla
- mahdollisuus 1000:lle kontaktille, kolme numeroa/kontakti
- Synkronoitava puhelinmuistio
- Helppokäyttöinen kontaktien hakutoiminto
- Sisäänrakennettu mikrofoni, pakettiin sisältyy myös ulkoinen

mikrofoni

MULTIMEDIA + AUDIO
- DAB+ kaksoisviritin
- FM-RDS radioviritin, kuusi muistipaikkaa, DSP
- Kaksi USB 2.0 liitäntää takapaneelissa tiedostojen toistamiseen

USB-muisteilta tai älylaitteilta (700mA latausvirta)
- Tuetut tiedostomuodot USB:lta: MP3, FLAC, AAC, WMA, AVI,

MPEG-1/2, MPEG4, M4V (H-264), MKV 1080p, WMV, XviD
- AndroidLink sovellus Android laitteille dual protocol tuella
- WebLink 2.0 Apple iOS ja Android OS älypuhelimille
- Made for iPod/iPhone
- A2DP bluetooth musiikin suoratoisto (AVRCP1.0)
- 8-alueinen graafinen taajuuskorjain, 7 esiasetettua profiilia
- HDMI sisääntulo yhteensopiville laitteille
- 4x40W vahvistin

LIITÄNNÄT
- 4.2 RCA linja ulostulot (3V)
- 2x RCA video sisääntulo peruutuskameroille (CVBS)
- 1x DIN FM-antenniliitäntä
- 1x SMB DAB antenniliitäntä 12V phantom virransyötöllä
- 1x RCA video ulostulo (CVBS, NTSC)
- 1x RCAA/V sisääntulo, NTSC/PAL auto switching (CVBS)
- 1x HDMI sisääntulo
- 1x 3.5mm liitäntä ulkoiselle mikrofonille (bluetooth hands-free)
- Liitäntä ohjelmoitavalle SWC moduulille
- 1x IR-in liitäntä ulkoiselle CAN/SWC moduulille.
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X-MAP27-MH1

ERIKSEEN SAATAVAMATKAILUAUTOIHIN SUUNNITELTU NAVIGOINTIOHJELMISTO
Erikseen saatava micro SDHC-kortilla toimitettava navigointiohjelmisto X-MAP27-MH1 muuttaa X-F270 multimediasoittimen täydeksi
matkailuautoihin räätälöidyksi navigointi laitteeksi.

PÄÄOMINAISUUDET X-MAP27-MH1

- 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
- Kaistaopasteet, tunnelitila, Auto-zoom risteyksille ja liikenneympyröille, älykäs reittivaihtoehtojen laskenta jne.
- TPEG liikennetiedotteet DAB+ lähetysten kautta (maakohtainen, vain FreeService)
- Vuoden ilmaiset karttapäivitykset

Korkearesoluutio kartat Yli 6.5 miljoonaa POI-kohdetta Nopea ja selkeä reitin laskenta

Selkeä karttanäyttö Reittivaihtoehdot Yksiselitteiset opasteet

Muokattavat ajoneuvo profiilit Reittisuunnittelu Leirintäalueiden POI-tietopankki


