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GMS 7901 NAVIX GPS MP3
USB SD Stacja Multimedialna
Radio 2 din
Cena

1 339,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

GMS 7901 NAVIX

Kod producenta

GMS 7901 NAVIX

Opis produktu
GMS 7901 NAVIX GPS MP3 USB SD Stacja Multimedialna Radio 2 din

Profesjonalna stacja multimedialna oparta na systemie Android 8.1
Urz?dzenie zosta?o wyposa?one w procesor Intel Airmont X 64, który charakteryzuje si? ma?ym poborem pr?du, dobr? stabilno?ci? systemu,
wyjatkowo p?ynnym przetwarzaniem plików video i nieograniczon? kompatybilno?ci? z us?ugami Google.

Co wyró?nia stacj? multimedialn? GMS 7901 NAVIX spo?ród innych, cz?sto bardzo tanich odbiorników z androidem?
- natychmiastowy start systemu po w??czeniu stacji dzi?ki unikalnej techologii stand by OS
- wymiary monta?owe zgodne ze standardem normy 2DIN. Radio pasuje do ka?dej ramki adaptacyjnej 2DIN
(niektóre ramki mog? wymaga? pó?kieszeni w standardzie 2xISO)
- imponuj?ca szybko?? obs?ugi funkcji radia dzi?ki szybkiemu procesorowi (Intel Airmont X 64, 8x1.87GHz) oraz 2GB pami?ci RAM DDR4
- 16-pasmowy equalizer graficzny
- sterowanie subwooferem (filtr HPF oraz LPF)
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- brak problemów z zawieszaniem si? aplikacji/systemu
- ?wietna jako?? d?wi?ku na wyj?ciu z wbudowanego wzmacniacza jak i z 2V wyj?? LINE OUT na zewn?trzny wzmacniacz/wzmacniacze (5x
RCA)
- bardzo dobrej jako?ci pojemno?ciowy panel dotykowy LCD 1024x600p 6,8"
- licencjonowany system operacyjny ANDROID 8.1
- wbudowana pami?? iNand FLASH 16GB dla instalowanych aplikacji/grafiki/multimediów
- deklaracja zgodno?ci z dyrektyw? Unii Europejskiej 2014/53/UE oraz regulaminem 10R
Ponadto
- modu?y: GPS, Bluetooth, Wi-Fi
- wej?cie kamery cofania z mo?liwo?ci? w??czenia/wy??czenia linii pomocniczych
- mo?liwo?? obs?ugi dedykowanego rejestratora jazdy DVR (dost?pny za dop?at?)
- zewn?trzny mikrofon BT ( z regulacj? czu?o?ci)
- 2 porty USB wyprowadzone z ty?u urz?dzenia oraz 1 na panelu przednim
- slot kart pami?ci microSD
- gniazdo AUX na panelu przednim

MENU
Proste w obs?udze menu g?ówne z widoczn? dat? oraz panelem dost?pu do ustawie?.

D?wi?k
Barwa d?wi?ku EQ : equalizer 16-pasmowy z filtrami, DSP
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BLUETOOTH
Wbudowany modu? oraz zewn?trzny mikrofon zapewniaj? ?wietn? jako?? rozmów. Dodatkowo dzi?ki protoko?owi A2DP mo?liwy jest streaming
muzyki np. z telefonu komórkowego i odtwarzanie przez radio.

ODTWARZANIE
Kompatybilno?? z formatami audio-video :
DIVX 3.11/4.0/5.0/6, AVI, MPEG-4/H.264 HD
MPEG-2, RMVB, JPEG, MP3, WMA

EKRAN
6.8” (16:9) WVGA DIGITAL , TFT LCD, 1024 x 600 pixels ,
kontrast 500 / jasno?? 400nits
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TUNER FM
18FM /12 AM / multistrefa

Sk?ad zestawu:
1. Radio + kiesze? monta?owa
2. Wi?zka g?o?nikowo-zasilaj?ca
3. Mikrofon zewn?trzny
4. Antena GPS/GLONASS
5. Antena WIFI
6. Wi?zka z??cza USB
7. Pilot
8. Klucze do demonta?u jednostki/uchwyty monta?owe
9. Karta gwarancyjna
10. Opakowanie

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

