
 

     
     

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  

Tillbehör

Backkamera

Backkameran BEC108 som tillval kan anslutas till AVN-
enheter för att underlätta parkering.

Direktkabel för iPod

För anslutning av en iPod till specifika ECLIPSE 
huvudenheter för integrering av iPods innehåll och 
reglage med bilens system.

NEW

Noteringar och försiktighetsmått

Produktsäkerhetsmeddelande
•  För att säkerställa säker funktion för ECLIPSE-produkter ber vi 

dig att läsa bruksanvisningarna noga före användningen.
•  Ställ inte in reglagen när du kör. Stanna bilen på en säker plats 

för att ställa in reglagen.
•  Backkameran är ett parkeringshjälpmedel. Den får endast 

användas som ett komplement till bilens ytter- och 
innerbackspeglar.

•  Den är inte en ersättning för backspeglar och ett försiktigt körsätt.

Allmänt
•  Produkternas konstruktion och specifikationer kan ändras utan 

föregående meddelande eller förpliktelser eftersom ECLIPSE 

förbehåller sig rätten att ständigt sträva efter att förbättra sina 
produkter.

•  På grund av den aktuella produktens egenskaper kan dess färg(er) 
skilja sig åt något från de färger som visas på dessa sidor.

•  En del skärmbilder som visas är simulerade.

Licens och varumärken
•  AVN är ett registrerat varumärke som tillhör FUJITSU TEN LIMITED.
•  Dolby och den dubbla D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby 

Laboratories och Dolby Laboratories Licensing Corporation.
•  DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är varumärken som 

tillhör DivX, Inc. och de används på licens.
•  Ordmärket Bluetooth® med tillhörande logotyper är varumärken 

som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och en eventuell användning av 
dessa varumärken av FUJITSU TEN LIMITED sker på licens. 

•  Andra varumärken och handelsbeteckningar tillhör sina 
respektive ägare.

•  iPod är ett registrerat varumärke som tillhör Apple Inc. och är 
registrerat i USA och andra länder.

•  „Tillverkat för iPod“ innebär att ett elektroniskt tillbehör har 
konstruerats för att anslutas specifikt till iPod och att det har 
certifierats av utvecklarna för att uppfylla Apples standarder 
för prestanda. Apple är inte ansvarigt för denna enhets 
funktion eller för att den uppfyller säkerhetsstandarderna och 
bestämmelserna i lagstiftningen.

•  Andra varumärken och logotyper tillhör sina respektive ägare.

www.eclipse-web.com/eu/

FUJITSU TEN LIMITED
Kontakt: FUJITSU TEN (EUROPE) GMBH
Mündelheimer Weg 39. D-40472 Düsseldorf
Tel: +49 (0) 211 4727-05
Fax: +49 (0) 211 4727-500

2009/6·SW-1163·2  Tryckt i Tyskland

*Bekräfta information om kompatibel iPod på ECLIPSE 
webbplats (www.eclipse-web.com/eu/).

 AVN726EE
Display
Pekskärmsstyrning l

Dimmerkontroll l

Navigation
Navigationsenhet Flash-minne

Inbyggt kartminne 2 GB

Täckning Andorra, Österrike, Belgien,  
 Danmark, Finland, Frankrike,  
 Tyskland, Gibraltar, Irland,  
 Italien, Liechtenstein, Luxembourg, 
 Malta, Monaco, Nederländerna,  
 Norge, Portugal, San Marino,  
 Spanien, Sverige, Schweiz,  
 Storbritannien, Vatikanstaten

Visa språk 14 länder

Språk röstvägvisning 14 länder/50 olika typer

Text till tal 8 länder/15 olika typer

POI (intressanta punkter) 1 338 337

Stadskarta 3D l

Landmärken 3D l

Sökning efter flera färdvägar l

Trafikinfo i realtid l (RDS-TMC)

Enkel uppdatering av kartor  
(med en dator) l (SD)

Ratt förberedd för fjärrkontroll l

 AVN726EE
ALLMÄNT
Max uteffekt MOSFET 50 W x 4

Strömförsörjning 13,2 V DC (11-16 V)

Mått 7”x 4”x 6 x” 
(BxHxD) (180 x 100 x 165 mm)

Vikt  2,5 kg

Drifttemperaturintervall -20 °C - +65 °C

Display
Display 7“ WQVGA 

Upplösning 480x272 pixlar

FM TUNER
Frekvensområde 87,5~108,0 MHz (steg om 50 kHz)

Användbar känslighet 15 dBf

Stereoseparation 40 dB (1 kHz)

AM TUNER
Frekvensområde 522 ~1611 kHz (steg om 9 kHz)

Användbar känslighet 27 dB

CD-SEKTION
Frekvensåtergivning 20 Hz - 20 000 Hz ± 3 dB

Långsamt svaj och snabbt svaj Under mätbar gräns

S/N-ration 88 dB 

Dynamiskt område 86 dB

DVD-SEKTION (audiodel)
Frekvensåtergivning 20 Hz - 20 000 Hz ± 3 dB

Långsamt svaj och snabbt svaj Under mätbar gräns

S/N-ration 90 dB

Dynamiskt område 87 dB

SEKTION USB-SPELARE
USB-gränssnitt USB 2.0 full hastighet (max: 12 Mbps)

Frekvensåtergivning 20 Hz - 20 000 Hz ± 3 dB

S/N-ration  94 dB

EQUALIZER-SEKTION
Loudness +5 dB vid 100 Hz/+4dB vid 10 kHz

Kontroll bas/mellanregister/diskant ±11 db vid 80 Hz/700 Hz/10 kHz

 AVN726EE
ALLMÄNT
Bluetooth-profil l

HFP (hands-free-profil) l

OPP (Object Push-profil) l

A2DP (avancerad ljudfördelningsprofil) l

AVRCP (fjärrkontrollprofil audio/video) l

Bluetooth-antenn l (inbyggd)

Mikrofon l (bakre anslutning)

Autoanslutning l

Lista med huvudfunktioner Specifikationer Funktionslista Bluetooth®

Audiovisuell navigation i bilen

AVN726EE

AVN726EE broschyr

NEWBEC 108 iPC-709

 AVN726EE
Kompatibla media/format
CD, CD-R/RW l

DVD-Video, DVD-R/RW, DVD+R/RW l

DVD filmformat NTSC/PAL

MP3 l

WMA l

DivX l

Audiofunktioner 
Utgång förförstärkare F/R/NF, 5V 6CH 

AV-ingång l

Volymreglering källa l

Loudness l

Delningsfilter (lågpassfilter) l

EQ l (bas/mellanregister/diskant)

Balans/dämpningskontroll l

Icke dämpning/fasnivåkontroll l

Externt gränssnitt 

Bluetooth-enhet Inbyggd (försedd med en 
 extern mikrofon)

*iPod (musik/video) l (iPC-709)

USB (audio) l

Backkamera l

Backmonitor l (video UT)

Övrigt 
Belysning Blå/röd

Lutning l (6 steg)



AVN är innovationen som kombinerar audio-, video- och navigationssystem i 
ett hölje som ursprungligen utvecklades av ECLIPSE.
Detta koncept har utvecklats till ett audio- och navigationssystem för bilen 
av mycket hög kvalitet som bygger på säkerhet och komfort och sätter nya 
standarder för prestanda som skiljer märket ECLIPSE från alla andra märken.

Audiovisuell navigation i bilen

AVN726EE

2009 CES
BEST OF INNOVATIONS AWARD

Fujitsu Ten är stolta att tillkännage valet av 
AVN726E till den prestigefulla utmärkelsen 
Best of Innovations Award.
AVN726EE är en version av den prisvinnande AVN726E som är avsedd 
för den europeiska marknaden. Konceptet AVN bekräftades genom 
AVN726:s val av Consumer Electronics Association (CEA) som vinnare av 
2009 års „Innovations 2009 Design and Engineering“.

Häftig och verklig navigation

Trygg och säker

Avancerad AV-funktion

Komfortablare körning
Intuitiv navigationsfunktion och en vacker, exakt stadskarta i 3D, trafikinformation i realtid och mycket mer.
AVN726EE har alla funktioner som gör körningen komfortabel.

Den fil som du bör köra i visas på skärmen 
med en vägledande pil när det finns två 
eller flera filer. Genom att följa pilen kan du 
inte missa att svänga vid delningspunkten 
och tack vare detta blir körningen jämn och 
smidig i alla situationer.

Med denna funktion för röstvägvisning 
kan du dessutom höra gatans namn 
vilket innebär att du inte behöver läsa det.

Karta med landmärken och städer  
i 3D med variabel synvinkel

Text till tal (TTS)

*iTMC är TMC:s premiumservice enbart för Storbritannien.

Du vill komma till ditt resmål så snabbt som möjligt men du kommer till en väg med trafikstockning i 
rusningstid... Undvik färdvägar med trafikstockningar som denna i förväg med trafikinformation i realtid 
på RDS-TMC.

Uppdatering av regionkarta med 
SD-kort
Sätt in SD-mediekortet i AVN för en 
så exakt uppdatering av kartan som 
möjligt.

Ökad säkerhet och säkert stöd

Snabb parning till Bluetooth-enheten gör att du 
slipper stress.

Inbyggd Bluetooth® i AVN möjliggör telefonsamtal med hands-free i 
kombination med motsvarande Bluetooth-enhet. 
I och med att mikrofonen är fäst på AVN ingår behövs inget mer alternativ 
som tillval.

Den blinda fläcken bakåt 
reflekteras i displayen när 
backen är ilagd.
Används tillsammans med 
BEC108

ECLIPSE hyllade säkerhetsfunktion kan aktiveras med motorn avstängd 
och förhindrar manipulering och obehörig demontering.
En avskräckande varning blinkar när ESN är i funktion. 
En CD som är avsedd för användaren kan användas för att „låsa“ enheten 
och göra den oanvändbar om inte samma enhet används för „upplåsning“.

Spela upp de filmer och den musik som du brukar uppskatta

Överför videosignaler, till exempel digitalt inspelade DVD-
skivor, direkt till AVN726EE:s display utan omvandling av 
dem till analoga signaler för att eliminera störningar och 
läckage så att du kan uppleva vitare vitt, svartare svart 
med klarare och högre upplösning.

Genom en speciell konstruktion av delar och kretsar 
för hög ljudkvalitet blir de lägre tonerna kraftfullare och 
mellanregistertonerna blir tydligare.

AVN726EE Audiovisuell navigation i bilen

7“ QVGA digital 
till digital TFT

Underhållning med 
alla funktioner

Inbyggd Bluetooth®

Spela DVD, DivX, iPod video och musik*
*Signalöverföring digital till digital musik.

Bluetooth® audio-streaming
USB audio och radio

Your
destination Your

destination

Filguide Intuitiv navigationsfunktion

Data om mer än 1,3 miljoner 
intressanta punkter (POI)

RDS-TMC trafikinformation i realtid + iTMC*

Klar för backkamera ESN stöldskydd

Digital till digital högkontrastbild Teknologi som förbättrar ljudet

Tala i telefon med hands-freeSnabb parning

Inbyggd Bluetooth® trådlös teknologi
Audiostreaming/tala i telefon med handsfree


