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Z-N528 on viimeisimmän sukupolven 2DIN multimediasoitin kapasitiivisella 6.75”/17.1cm kosketusnäytöllä. Etupaneelin näppäin-
paneeli tekee Z-N528:sta yksinkertaisen ja vaivattoman käyttää ajon aikana.
Z-N528 tarjoaa helpon ja turvallisen älypuhelimen käytön autossa. USB (1) liitäntä mahdollistaa älypuhelimesi kytkemisen suoraan
multimediasoittimeen. Z-N528 on Apple CarPlay sekä Google Android Auto sertifioitu. Puheluiden tekeminen, Googlen tai Applen
karttapalveluiden käyttö, musiikin toisto ja viestien lähettäminen ja vastaanottaminen on helppoa: Voit operoida toimintoja joko
kosketusnäytön kautta tai käyttämällä Applen Siri tai Googlen Voice assistant toimintoja. Kiitos yksinkertaisen ja selkeän käyttö-
liittymän, joka on suunniteltu varta vasten autokäyttöä ajatellen, voi ajaja keskittyä täysin ajamiseen.
DAB+ virittimen häiriötön radiovastaanotto on vakuuttava. Z-N528 DAB+ viritin tarjoaa useita mukavuustoimintoja, kuten MOT
Slideshow, DLS Text, DAB<>DAB Service Following ja Comfort Scan. Herkkä FM RDS viritin takaa hyvän FM-kanavien kuuluvuu-
den alueilla, joissa DAB+ lähetykset eivät ole vielä käytettävissä.
Z-N528 tukee kaikkia viimeisimpiä audio ja video formaatteja USB2.0 liitäntään liitetyiltä USB-muisteilta. USB (1) liitäntä antaa
2000mA:n latausvirran Apple ja Android puhelimille.
Z-N528 tarjoaa muutamia edistyksellisiä audio ominaisuuksia. Digitaalisen signaaliprosessorin viisikanavainen aikaviiveiden
säätömahdollisuus auttaa säätämään stereokuvan täydelliseksi juuri sinun haluamallesi kuuntelupaikalle. 10-alueinen graafinen
taajuuskorjain mahdollistaa musiikin sävyjen hienosäädön sellaiseksi, joka sopii parhaiten juuri sinun musiikkimakuusi. Kaikki edellä
mainitut säädöt, yhdessä aktiivisen jakosuotimen (12dB/okt tai 24dB/okt) kanssa, auttavat saavuttamaan parhaan mahdollisen
äänenlaadun auton kaiuttimista.
Bluetooth 4.2 moduuli edistyksellisillä hands-free toiminnoilla, antaa sinulle helposti hallinnoitavan käyttöliittymän, suosikkilistan sekä
etu- tai sukunimen etukirjaimella suoritettavat hakutoiminnot. Moduuli tukee myös langatonta A2DP musiikin suoratoistoa.



Z-N528 OMINAISUUKSIA

Multicolor näppäinpaneeli
Z-N528 on suunniteltu asennettavaksi autoihin,
joissa on 2-DIN asennuspaikka soittimelle.
Soitin tarjoaa RGBLED moniväri näppäinpaneelin, joten
painikkeiden värit on helposti säädettävissä kojelaudan
muun valaistuksen kanssa yhteensopivaksi.

Kapasitiivinen TFT LCD näyttö
Kapasitiivinen 6.75”/17.1 cm kosketusnäyttö
lasipinnoitteella, takaa tarkan sovellusten
ohjauksen. Näyttö tarjoaa kirkkaan, tarkan ja
värikylläisen toiston.

DAB+ digitaaliviritin
Sisäänrakennettu DAB+ digitaaliviritin sisältää selkeän ja
stabiilin kuuluvuuden lisäksi tärkeitä mukavuustoimintoja,
kuten MOT SlideShow, DAB<>DAB Service Following,
DLSText sekä Comfort Scan.

Apple CarPlay
Applen CarPlay, on älykkäämpi, turvallisempi ja
viihdyttävämpi tapa käyttää puhelinta autossa. CarPlay
mahdollistaa puheluiden hallinnoinnin, navigoinnin,
musiikin kuuntelun ja viestien hallinnoinnin käyttämällä
Siri voice control toimintoa.

Google Android Auto
Android Auto on suunniteltu erityisesti puhelimen
käyttöä autossa ajatellen. Android Auto mahdollistaa
yhteensopivien sovellusten ja online palveluiden käytön
soittimen näytöltä. Operointi hoituu soittimen kosketus-
näytön tai Google voice assistant toiminnon avulla.

Bluetooth moduuli A2DP
Vaivattomat bluetooth puhelut, selkeät puhelinmuistion
kontaktien hakutoiminnot, helposti muokattava
suosikkivalikko, langaton musiikin suoratoisto ja paljon
muuta.

FM radioviritin DSP:llä
Edistyksellinen FM radioviritin audio post processing
ominaisuudella ja DSP kohinan vaimennuksella takaa
parhaan mahdollisen kuuluvuuden myös alueilla, joissa
lähetysteho on heikompi. Kanaville on 18 muistipaikkaa.

State-of-the-art A/V yhteensopivuus
Z-N528 tukee viimeisimmät mediaformaatit:
MP3, FLAC, AAC, WMA, AVI, MPEG1/2, MPEG4
M4V (H.264), MKV 1080p, WMV ja XviD.

EQ
Laitteen 10 alueinen taajuuskorjain, mahdollistaa musiikin
manuaalisen säädön juuri sellaiseksi, kuin sinä haluat.
Voit myös valita mieleisesi sävyn säädöt valmiiksi
esiasetetuista EQ profiileista.

5-kanavainen aikaviiveiden säätö
Z-N528 tarjoaa säädettävät aikaviiveet jokaiselle viidelle
kanavalla erikseen. Viive on säädettävissä joko cm tai mS
(1cm/0.1mS askelin). Säädön avulla stereokuva on
säädettävissä täydellisesti kuuntelupaikan mukaan.

Aktiivinen jakosuodin
Z-N528 sisältää DSP jakosuotimen säädettävällä
jaon jyrkkyydellä (12dB/okt tai 24dB/okt).
Menuvalikoista löytyy sekä alipäästösuodin, että
etu- ja takakaiuttimille ylipäästösuotimet.
Taajuudet: 50/65/80/100/125/160Hz

Subwoofer audio säädöt
Järjestelmään on mahdollisuus kytkeä aktiivinen
subwoofer tai subwoofer vahvistin. Jakosuotimen jaon
jyrkkyys on valittavissa 12/24dB/okt. Myös vaiheenkääntö
ja taso on säädettävissä.

Swc liitäntä
Erikseen saatavan moduulin kanssa, on Z-N528
kytkettävissä toimimaan auton alkuperäisten
rattisäätimien kanssa. Audion ja hands-free toimintojen
käyttö rattisäätimien kautta on mahdollista erillisen,
automallikohtaisen adapterin avulla

HDMI liitäntä
Laitteen HDMI liitäntä mahdollistaa ulkoisen
yhteensopivan laitteen tai älypuhelimen kytkemisen.
Vaihtoehtona on kytkeä liitäntään myös erikseen
saatava langaton WiFi display yksikkö.

Peruutuskamera valikko
Z-N528 soittimeen on mahdollisuus kytkeä kaksi
peruutuskameraa (CAM1/CAM2). CAM1 on aktivoitavissa
automaattisesti pakkisignaalista, CAM2 on manuaalisesti
aktivoitavissa. CAM1 Liitäntään on mahdollista kytkeä
myös mikrofoni. Apuviivoitus on vakiona.



Z-N528 PÄÄOMINAISUUDET

PÄÄOMINAISUUDET
• 2-DIN DAB+ multimediasoitin
• Lasipinnoitteinen, kapasitiivinen 6.75”/17.1 cm LCD-TFT
näyttö

• OSD menu valikko 10:llä EU kielivaihtoehdolla
• DAB+ viritin DAB<>DAB Service Following, MOT
slideshow, DLS-text ja Comfort Scan toiminnoilla

• FM RDS radio viritin, 18 muitipaikkaa
• Google Android AutoTM

• Apple CarPlay
• Bluetooth 4.2 hands-free moduuli
A2DP musiikin suoratoisto

• Kaksi kamera liitäntää, automaattisella ja manuaalisella
aktivoinnilla sekä säädettävillä apuviivoilla

• RGB multicolor näppäin valaistus
• 4 x 50 W vahvistin

BLUETOOTH
• Bluetooth 4.2 moduuli hands-free toiminnoilla
• Synkronoitavissa 1,000 kontaktia, kolme numeroa/kontakti
• Pikavalinnat kuudelle kontaktille
• Hakutoiminto etu- ja sukunimellä
• iD3-Tag näyttö A2DP tilassa (Artisti, kappale, Albumi)
• Ulkoinen Bluetooth hands-free mikrofoni

MULTIMEDIA + AUDIO
• Made for iPod/iPhone
• USB(2) 2.0 liitäntä takapaneelissa A/V tiedostojen toistoon
USB muisteilta/laitteilta

• microSD kortinlukĳa A/V tiedostojen toistamiseen
microSD(HC) muistikorteilta

• DSP aikaviiveiden säätömahdollisuus viidelle kanavalle
• Graafinen 10-alueinen taajuuskorjain, 7 esiasetettua EQ-tilaa
• Aktiivinen jakosuodin säädettävällä jaon jyrkkyydellä
(12 dB / 24 dB/okt.) sekä yli- ja alipäästö jakosuotimet
säädettävillä jakotaajuuksilla

• HDMI liitäntä yhteensopiville laitteille
• 24 Bit D/A konvertteri

LIITÄNNÄT
• 4.2 RCA linja ulostulot (3 V)
• 1 x DIN FM antenni liitäntä
• 1 x SMB DAB antenni liitäntä
12 Voltin phantom power jännitesyötöllä

• 2 x RCAA/V sisäänmenoa kameroille (CVBS) automaatti
aktivoinnilla ja mikrofoni liitännällä (Cam1)

• 1 x USB(1) 2.0 liitäntä ~2,000 mA latausvirralla Apple iOS ja
Android älypuhelimille

• 1 x USB(2) 2.0 liitäntä tiedostojen toistamiseen ulkoisilta
USB-laitteilta

• 1 x RCA video ulostulo (CVBS, NTSC)
• 1 x RCAA/V sisääntulo NTSC/PAL auto switching (CVBS)
• 1 x HDMI liitäntä
• 1 x 3.5 mm liitäntä ulkoiselle mikrofonille (bluetooth)
• 1 x liitäntä ulkoiselle CAN/SWC moduulille

Tuetut Audio/Video formaatit USB-laitteilta:

MP3, FLAC, AAC, WMA, AVI, MPEG-1/2, MPEG4, M4V (H.264),
MKV 1080p, WMV, XviD
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