
 

     
     

 

 

    

 

 

 

   

 

 

  

Tilbehør

Bak-kamera

Bak-kameraet BEC108, der fås som ekstraudstyr, kan 
sluttes til AVN-enhederne og gør det lettere at parkere.

Direkte kabel til iPod

Anvendes til at tilslutte en iPod til specifi kke 
ECLIPSE-hovedenheder for at integrere indhold 
og betjening fra iPod‘en med bilens system.

NEW

Bemærkninger og forholdsregler

Meddelelse vedrørende produktsikkerhed
•  Læs omhyggeligt brugsanvisningerne, før du bruger ECLIPSE-

produkter, så du er sikret, at enhederne fungerer sikkert.
•  Betjen ikke reguleringsanordningerne under kørslen. Stands 

bilen et sikkert sted for at justere reguleringsanordningerne.
•  Bak-kameraet er en hjælp til parkering. Det må kun anvendes 

som et supplement til bilens sidespejle og bakspejle. 
•  Det er ikke en erstatning for spejle og forsigtig kørsel.

Generelt
•  Produktets design og tekniske data kan ændres uden 

forudgående varsel eller forpligtelser, eftersom ECLIPSE 
forbeholder sig ret til løbende at forbedre sine produkter.

•  Farverne på det faktiske produkt kan afvige en smule fra farverne, 
som er vist på disse sider.

•  Nogle af de viste displaybilleder er simuleret.

Licenser og varemærker
•  AVN er et registreret varemærke tilhørende FUJITSU TEN LIMITED.
•  Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby 

Laboratories og Dolby Laboratories Licensing Corporation.
•  DivX, DivX Certifi ed og tilhørende logoer er varemærker tilhørende 

DivX, Inc., der anvendes på licens.
•  Bluetooth®-navnet og -logoer er registrerede varemærker 

tilhørende Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug af sådanne 
varemærker fra FUJITSU TEN LIMITEDs side er under licens. 

•  Andre varemærker og varebetegnelser tilhører deres 
respektivere ejere.

•  iPod er et registreret varemærke tilhørende Apple Inc., 
registreret i USA og andre lande.

•  „Made for iPod“ betyder, at et elektronisk tilbehør er designet 
specifi kt til iPod og er certifi ceret af udvikleren til at kunne 
opfylde Apples standarder for ydelse. Apple er ikke ansvarlig 
for denne enheds funktion eller for dens overholdelse af 
sikkerheds- og lovgivningsstandarder.

•  Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

www.eclipse-web.com/eu/
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 AVN726EE AVN726EE
Display
Touch-kontrolpanel ●

Lysdæmpning ●

Navigation
Navigationsenhed Flash-hukommelse

Indbygget hukommelse til kortdata 2 GB

Dækning Andorra, Østrig, Belgien, 
 Danmark, Finland, Frankrig, 
 Tyskland, Gibraltar, Irland, 
 Italien, Liechtenstein, Luxem-
 bourg, Malta, Monaco, Holland, 
 Norge, Portugal, San Marino, 
 Spanien, Sverige, Schweiz, 
 Storbritannien, Vatikanet

Displaysprog 14 lande 

Sprog til taleguide 14 lande / 50 forskellige typer

Tekst til tale 8 lande / 15 forskellige typer

POI 1.338.337

3D-bykort ●

3D-seværdigheder ●

Søgning efter fl ere ruter ●

Trafi kinfo i i realtid ● (RDS-TMC)

Let opdatering af kortdata (vha. pc) ● (SD)

Forberedt til ratstyring ●

 AVN726EE
GENERELT
Maks. udgangseffekt MOSFET 50 W x 4

Strømforsyning 13,2 V DC (11-16 V)

Mål  180 x 100 x 165mm 
(BxHxD) (7“ x 4“ x 6 x“)

Vægt 2,5 kg

Driftstemperaturområde -20°C til – +65°C

Display
Display 7“ WQVGA

Opløsning 480 x 272 pixels

FM-TUNER
Frekvensområde 87,5~108,0M Hz (trin á 50 kHz)

Anvendelig følsomhed 15 dBf

Stereoseparation 40 dB (1 kHz)

AM-TUNER
Frekvensområde 522~1611 kHz (trin á 9 kHz)

Anvendelig følsomhed 27 dB

CD-DEL
Frekvensrespons 20 Hz - 20.000 Hz, ± 3 dB

Wow og fl utter Under målegrænsen

Signal/støj-forhold 88 dB

Dynamikområde 86 dB

DVD-DEL (audio-del)
Frekvensrespons 20 Hz - 20.000 Hz, ± 3 dB

Wow og fl utter Under målegrænsen

Signal/støj-forhold 90 dB

Dynamikområde 87 dB

AFSPILLER TIL USB-HUKOMMELSE
USB-port USB 2.0 Full speed (maks: 12 Mbps)

Frekvensrespons 20 Hz - 20.000 Hz, ± 3 dB 

Signal/støj-forhold 94 dB

EQUALIZER-DEL
Loudness +5dB ved 100 Hz/+4dB ved 10 kHz

Bas-/mellemtone-/ ±11 db ved 80 Hz / 700 Hz / 10 kHz
diskantregulering

 AVN726EE
GENERELT
Bluetooth-profi l

HFP (håndfri profi l) ●

OPP (Object Push-profi l) ●

A2DP (Avanceret Audio Distributions profi l) ●

AVRCP (audio/video-fjernbetjeningsprofi l) ●

Bluetooth-antenne ● (indbygget)

Mikrofon ● (tilslutning bag på enhed)

Automatisk forbindelse ●

Liste over de vigtigste funktioner Tekniske data Bluetooth®-funktionsliste

Audio-visuel navigation til bilen

AVN726EE

AVN726EE brochure

NEWBEC 108 iPC-709

Kompatible medier/formater
Cd, CD-R/RW ●

Dvd-video, DVD-R/RW, DVD+R/RW ●

Dvd-billedformat NTSC / PAL

MP3 ●

WMA ●

DivX ●

Audiofunktioner
Udgangssignal til forstærkere F / R / NF, 5 V, 6-kanals

AV-indgangssignal ●

Lydstyrkeregulering af kilde ●

Loudness ● 

Delefi lter (lavpasfi lter) ●

EQ ● (bas/mellemtone/diskant)

Balance-/fade-regulering ●

Non fader regulering/
phase control ●

Ekstern grænsefl ade

Bluetooth-enhed Indbygget (udstyret med 
 ekstern mikrofon)

*iPod (musik/video) ● (iPC-709)

USB (audio) ●

Bak-kamera ●

Bak-monitor ● (videoudgang)

Øvrigt
Belysning Blå/rød

Vippefunktion ● (6-trins)

*Find oplysninger om kompatible iPods på ECLIPSEs 
websted (www.eclipse-web.com/eu/).



AVN, opfi ndelsen, som kombinerer audio- og navigationssystemer samt 
visuelle systemer, blev oprindeligt udviklet af ECLIPSE.
Dette koncept har udviklet sig til et audio- og navigationssystem af høj 
kvalitet, baseret på sikkerhed og komfort, der sætter nye standarder 
indenfor ydelse og adskiller mærket ECLIPSE fra alle andre.

Audio-visuel navigation til bilen

AVN726EE

2009 CES
PRISEN „BEST OF INNOVATIONS“

Fujitsu Ten er stolte af at kunne meddele, 
at AVN726E har fået den prestigefyldte pris 
„Best of Innovations“.
AVN726EE er en særlig udgave af AVN726E til det europæiske marked. 
AVN-konceptet blev ved valget af AVN726 kåret af Consumer Electronics 
Association (CEA) som modtager af prisen „Innovations 2009 Design and 
Engineering“ i 2009.

Smart og ægte navigation

Tryg og sikker

Avanceret AV-funktion

Mere komfortabel kørsel
Intuitive navigationsfunktioner, et smukt, nøjagtigt 3-D-bykort, trafi kinformationer i realtid og meget mere.
AVN 726 EE har alle de funktioner, der skal til, for at gøre bilkørsel komfortabel.

Når der er to eller fl ere vognbaner, vises 
den vognbane, som du skal køre i, på 
skærmen med en pil. Ved at følge pilen 
kan du ikke undgå at dreje det rette sted, 
så du med denne hjælp kan køre jævnt 
og smidigt selv i vanskelige situationer.

Med denne taleguide kan du også høre 
navnet på vejen, så du ikke behøver at 
læse det længere. Kørslen bliver mere 
komfortabel.

3-D-kort over seværdigheder og 
byer med ændring af perspektiv

Tekst til tale (TTS)

*iTMC er en TMC-premium-service kun for Storbritannien.

Du ønsker at komme til din destination så hurtigt som muligt, men du ender på en vej, som er fyldt med 
myldretidstrafi k… Undgå køer på forhånd med trafi kinformation i realtid på RDS-TMC.

Opdatering af regionskort med 
SD-kort
Indsæt SD-kortet i AVN for at få 
den mest nøjagtige opdatering af 
kortdataene.

Forbedret sikkerhed og sikker support

Hurtig parring med en Bluetooth-enhed forhindrer 
stress.

Indbygget Bluetooth® i AVN giver dig håndfri telefoni sammen med en 
kompatibel Bluetooth-enhed. 
Mikrofonen er integreret i AVN, så du behøver ikke yderligere tilbehør.

Den blinde vinkel bagud vises 
på displayet, når du skifter til 
bakgear.
Anvendes sammen med 
BEC108

ECLIPSEs roste sikkerhedsfunktion kan være aktiveret, mens motoren er 
slukket og forhindrer dermed manipulation og uønsket afmontering.
Et alarmblink blinker og advarer om, at ESN er aktiveret. 
En brugertilpasset cd kan bruges til at „låse“ enheden og gøre den umulig 
at bruge, medmindre den samme enhed bruges til „oplåsning“.

Afspil dine favoritfi lm og din yndlingsmusik.

Overfører videosignaler som f.eks. digitalt optagede 
DVD‘er direkte til displayet på AVN726EE uden at 
konvertere dem til analogt format. Dermed elimineres 
forvrængning og signaltab, så du kan opleve bedre farver 
med en tydeligere og højere opløsning.

Bastonerne bliver kraftigere, og mellemtoner samt 
diskant bliver tydeligere ved hjælp af særligt designede 
komponenter og kredsløb, der giver en høj lydkvalitet.

AVN726EE Audio-visuel navigation til bilen

7“ digital QVGA-TFT-
skærm i bredformat

Underholdning med 
alle funktioner

Indbygget Bluetooth®

Afspil dvd‘er, DivX, iPod-video og musik*
*Digital-til-digital signaloverførsel af musik

Bluetooth® Audio streaming
USB-audio og -radio

Your
destination

Vognbaneguide Intuitiv navigationsfunktion

Data med over 1,3 millioner POI 
(Points Of Interest)

RDS-TMC trafi kinformation i realtid + iTMC*

Forberedt til bak-kamera ESN-tyverisikring

Digital-til-digital billede med høj kontrast Teknologi, der forbedrer lyden

Håndfri telefoniHurtig parring

Indbygget trådløs Bluetooth®-teknologi
Audio Streaming / håndfri telefoni

Denne funktion er aktiv for 
Hovedstæder i Europa bla. 
København og fl ere byer er 
på vej.


