
 

     
     

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  

Accessoires

Achteruitrijcamera

De optionele BEC108 achteruitrijcamera kan op de 
AVN-apparaten worden aangesloten om het parkeren te 
vergemakkelijken.

Directe kabel voor iPod

Voor het aansluiten van een iPod op specifi eke 
ECLIPSE-hoofdunits om iPod-content en 
-functies in het autosysteem te integreren.

NEW

Opmerkingen en voorzorgsmaatregelen

Instructie productveiligheid
•  Lees voor gebruik de gebruikshandleidingen zorgvuldig door om 

het veilig functioneren van ECLIPSE-producten te garanderen.
•  Verander de instellingen niet tijdens het rijden. Stop de auto 

daarvoor op een veilige plaats.
•  De achteruitrijcamera is een parkeerhulp. Deze mag 

uitsluitend worden gebruikt als aanvulling op de zijspiegels en 
achteruitkijkspiegel. 

•  De camera vervangt de spiegels niet. Blijf voorzichtig tijdens 
het rijden.

Algemeen
•  Productontwerp en specifi caties mogen worden veranderd 

zonder verplichtingen omdat ECLIPSE het recht heeft om 
constant zijn producten te verbeteren.

•  Door de onderscheidingskenmerken en eigenschappen 
kan/kunnen de kleur(en) licht verschillen van de kleuren die hier 
worden getoond.

•  Sommige getoonde afbeeldingen zijn gesimuleerd.

Licenties en handelsmerken
•  AVN is een geregistreerd handelsmerk van FUJITSU TEN LIMITED.
•  Dolby en het dubbele D-symbool 2 zijn handelsmerken van Dolby 

Laboratories en Dolby Laboratories Licensing Corporation.
•  DivX, DivX Certifi ed en de bijbehorende logo’s zijn handelsmerken 

van DivX, Inc. en zijn gelicentieerd.
•  Het Bluetooth® woordmerk en de logo’s zijn geregistreerde 

handelsmerken in het eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en 
het gebruik van deze merken door FUJITSU TEN LIMITED is 
gelicentieerd. 

•  Andere handelsmerken en handelsnemen zijn van de 
betreffende eigenaars.

•  iPod is een handelsmerk van Apple Inc., gedeponeerd in de 
Verenigde Staten en andere landen.

•  “Made for iPod” betekent dat een elektronische accessoire is 
ontworpen om specifi ek op de iPod te worden aangesloten. 
Het is gecertifi ceerd door de ontwerper en voldoet aan de 
uitvoeringsstandaards van Apple. Apple is niet verantwoordelijk 
voor de werking van dit systeem of voor het voldoen aan 
veiligheidsstandaards en wetgeving.

•  Alle andere handelsmerken en logo’s zijn eigendom van de 
betreffende eigenaars.

www.eclipse-web.com/eu/

FUJITSU TEN LIMITED
Contact: FUJITSU TEN (EUROPE) GMBH
Mündelheimer Weg 39. D-40472 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 4727-05
Fax: +49 (0) 211 4727-500
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 AVN726EE
Compatibele media/formaat 
CD, CD-R/RW ●

DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW ●

DVD afbeelding formaat NTSC / PAL

MP3 ●

WMA ●

DivX ●

Audio functies 
Uitgangsvermogen voorversterker F / R / NF, 5V 6CH

AV Input ●

Volumeregelaar bron ●

Volume ●

Crossover (laagdoorlaatfi lter) ●

EQ  ● (Bas-/midden-/hoge tonenregelaar)

Balans/faderregelaar ●

Non-fader/faseniveauregelaar ●

Externe interface 

Bluetooth unit Ingebouwd (voorzien van
 externe microfoon)

*iPod (muziek / video) ● (iPC-709)

USB (audio) ●

Achteruitrijcamera ●

Achtermonitor ● (Video UIT)

OVERIG 

Belichting Blauw / rood

Tilt ● (6 stappen)

* Zie a.u.b. de details van compatibele iPod op de ECLIPSE 
website (www.eclipse-web.com/eu/).

 AVN726EE
Display
Bediening door aanraking ●

Dimmer regelaar ●

Navigatie
Navigatiesysteem Flashgeheugen

Ingebouwde kaartopslag 2GB

Dekking Andorra, Oostenrijk, België, 
 Denemarken, Finland, 
 Frankrijk, Duitsland, Gibraltar, 
 Ierland, Italië, Liechtenstein, 
 Luxemburg, Malta, Monaco, 
 Nederland, Noorwegen, Portugal, 
 San Marino, Spanje, Zweden, 
 Zwitserland, Engeland, Vaticaanstad

Display talen 14 landen

Voice Guidance talen 14 landen/ 50 verschillende types 

Text to speech 8 landen/ 15 verschillende types

POI 1,338,337

3D stedenkaart ●

3D herkenningspunt ●

Meervoudige route-zoekopdracht ●

Verkeersinformatie in realtime ● (RDS-TMC)

Easy Map Update (met behulp van PC) ● (SD)

Steering Remote-ready ●

 AVN726EE
Algemeen 

Max. uitgangsvermogen MOSFET 50W x 4

Elektrische voeding 13.2V DC (11-16V)

Afmetingen 7”x 4”x 6 x”
(BxHxL) (180 x 100 x 165mm)

Gewicht  2.5kg

Bedrijfstemperatuurbereik -20°C - +65°C

Display 

Display 7“ WQVGA

Resolutie 480x272 pixels

FM TUNER 
Frequentiebereik 87.5~108.0MHz (50kHz step)

Gebruiksgevoeligheid 15dBf

Stereo Separation 40dB (1kHz)

AM TUNER 
Frequentiebereik 522 ~1611kHz (9kHz step)

Gebruiksgevoeligheid 27dB

CD-GEDEELTE 
Frequentierespons 20Hz - 20,000Hz , ± 3dB

Wow & Flutter Onder meetbare limiet

S / N Ratio 88dB

Dynamisch bereik 86dB

DVD-SECTIE (audio gedeelte) 
Frequentierespons 20Hz - 20,000Hz , ± 3dB

Wow & Flutter Onder meetbare limiet

S / N Ratio 90dB

Dynamisch bereik 87dB

USB-GEHEUGEN SPELERGEDEELTE 
USB-interface USB 2.0 volledige sterkte (max:12Mbps)

Frequentierespons 20Hz - 20,000Hz , ± 3dB

S / N Ratio 94dB

EQUALIZERGEDEELTE 
Volume +5dB bij 100Hz/+4dB bij 10kHz

Bas-/midden-/hoge tonenregelaar ±11db bij 80Hz/700Hz/10kHz

Hoofdfunctielijst Specifi caties Bluetooth® Functielijst

In-Car Audio Visual Navigation

AVN726EE

AVN726EE folder

NEWBEC 108 iPC-709

 AVN726EE
Algemeen 

Bluetooth profi elen 

HFP (Hands Free Profi el) ●

OPP (Object Push Profi el) ●

A2DP (Advanced Audio Distribution Profi el) ●

AVRCP (Audio/Video Remote Control Profi el) ●

Bluetooth antenne ● (ingebouwd)

Microfoon ● (achter verbinding)

Autoverbinding ●



AVN, de innovatie die audio-, visuele en navigatiesystemen in één behuizing 
combineert, werd oorspronkelijk ontwikkeld door ECLIPSE.
Dit concept heeft zich ontwikkeld tot een hoogwaardig audio- en 
navigatiesysteem voor in de auto, gebaseerd op veiligheid, comfort en 
nieuwe prestatienormen waarmee ECLIPSE zich onderscheidt van alle 
andere merken.

In-Car Audio Visual Navigation

AVN726EE

2009 CES
BEST OF INNOVATIONS AWARD

Fujitsu Ten kondigt met trots de selectie van 
de AVN726E aan voor de prestigieuze Best of 
Innovations Award.
De AVN726EE is een speciaal op de Europese markt afgestemde uitvoering 
van de bekroonde AVN726E. Het AVN-concept werd met de selectie van de 
AVN726 door de Consumer Electronics Association (CEA) erkend als een 
“Innovations 2009 Design and Engineering Award Honoree”.

Slimme en realistische navigatie

Veilig

Geavanceerde AV-functie

Comfortabeler rijden
Met o.a. intuïtieve navigatiefunctie, prachtige, nauwkeurige 3D-stadsplattegrond en realtime verkeersinformatie.
De AVN 726EE beschikt over alle functies voor een comfortabeler rijervaring.

In het geval van meerdere rijstroken wordt 
de te volgen rijstrook met een pijl op het 
scherm aangeduid. Door de aanduiding te 
volgen mist u geen enkele afslag en kunt 
u met een gerust hart de weg op, ook in 
moeilijke verkeerssituaties.

Met deze stembegeleidingsfunctie 
hoort u de straatnaam en hoeft u deze 
niet meer te lezen. Uw rijervaring wordt 
comfortabeler.

3D-herkenningspunten en 
stadsplattegrond met 
verschillende gezichtspunten

Text to speech (TTS)

*iTMC is de TMC bonusservice, alleen bedoeld voor het VK.

U wilt zo snel mogelijk naar uw bestemming maar u komt in een fi le terecht… Vermijd drukke routes 
vooraf met realtime verkeersinformatie op RDS-TMC.

Updaten regiokaart via SD-kaart
Steek een SD-mediakaart in AVN 
voor de nauwkeurigste update van 
kaartgegevens.

Verbeterde veiligheidsondersteuning

Snelle koppeling met het Bluetooth-apparaat bevrijdt 
u van stress.

Met de ingebouwde Bluetooth® op de AVN kunt u handsfree bellen in 
combinatie met uw bijbehorende Bluetooth-apparaat. 
Aangezien er een externe microfoon is bijgeleverd, zijn er geen andere 
optionele accessoires nodig.

Blinde hoek bij achteruitrijden 
weergegeven op 
scherm samen met 
achteruitversnelling.
Gebruiken met BEC108

De geprezen beveiligingsfunctie van ECLIPSE kan geactiveerd worden terwijl de 
motor uit staat, zodat geknoei en onbevoegde verwijdering worden voorkomen.
Een opvallend knipperend waarschuwingslampje duidt erop dat de ESN-functie 
actief is. 
Een door de gebruiker aangeleverde cd kan worden gebruikt om het apparaat 
te “vergrendelen” en onbruikbaar te maken, tenzij dezelfde cd gebruikt wordt 
voor “ontgrendelen.”

Speel de fi lm en muziek van uw keuze af

Zet videosignalen, zoals digitaal opgenomen dvd‘s, 
rechtstreeks over naar het AVN726EE-scherm zonder ze eerst 
naar analoog te converteren. Hierdoor worden vervorming en 
ruis voorkomen zodat u kunt genieten van witter wit en zwarter 
zwart bij een helderder en hogere resolutie.

Dankzij speciale onderdelen en ontwerp voor hoge 
geluidskwaliteit worden de lage tonen voller en de 
middelhoge tonen helderder.

AVN726EE In-Car Audio Visual Navigation

7” breed digital-to-digital 
TFT QVGA-scherm

Compleet 
entertainment

Ingebouwde Bluetooth®

Afspelen van DVD, DivX, iPod-video en muziek*
*Digital-to-digital muzieksignaaloverdracht.

Bluetooth® Audiostreaming
USB Audio en radio

Your
destination

Rijstrookbegeleiding Intuïtieve navigatiefunctie

Ruim 1,3 miljoen POI-gegevens

RDS-TMC realtime verkeersinformatie+ iTMC*

Geschikt voor gebruik met 
achteruitrijcamera ESN antidiefstal

Digital-to-Digital beeld met hoog contrast Technologie die geluid verbetert

Handsfree bellenSnelle koppeling

Ingebouwde draadloze Bluetooth®-technologie
Audiostreaming / Handsfree bellen


