DAF - SES SİSTEMLERİ
Kolay ve güvenli sürüş ile çok amaçlı USB/AUX soketi

Kamyon Navigasyon/Radyo (TNR) Sistemi

Ses sistemi

Kamyon Navigasyon/Radyo sisteminde ses, navigasyon

Ses sistemi çeşitli farklı ortam dosyalarını çalma özelliğine

ve iletişim işlevleri, kolayca erişilebilecek şekilde kumanda

sahiptir. Harici USB ve AUX soketleri sayesinde bellek

tablosuna entegre edilen tek bir kompakt ünitede bir

çubukları veya iPod gibi cihazları bağlamak mümkündür.

arada sunulmaktadır. AM/FM radyo özelliğinin yanı sıra ses

Ses verileri USB üzerinden Kamyon Navigasyon/Radyo

sisteminin entegre CD sürücüsünde veya harici USB ve

sistemine dijital olarak aktarılır. Geniş ve renkli dokunmatik

AUX soketleri üzerinden CD ve MP3 dinlemek mümkündür.

ekran, radyo istasyonlarının ve ses dosyaları arasından
şarkıların kolayca seçilmesini sağlarken program ve müzik

Navigasyon

seçenekleri hakkında mükemmel bilgiler verir. Bluetooth

Varış noktası ile boyut, ağırlık ve dingil yükü gibi araca

arabirimi sayesinde ses dosyaları harici müzik çalarlardan

özgü veriler girildikten sonra navigasyon sistemi, güzergahı

radyoya iletilebilir.

hesaplamaya başlar. Bu hesaplama sırasında araç verileri,
SD kartta bulunan alt geçit yükseklikleri, yol genişlikleri

İşlevler

veya köprülerde izin verilen maksimum yük gibi dijital harita

Temel işlevler ve değerler, ana

bilgileriyle karşılaştırılır. Sonuç olarak dar caddelere sahip

menüden ve direksiyon simidindeki

köyler veya manevra yapmayı zorlaştıran virajlı yollar hariç

anahtarlardan ayarlanabilir. İstasyon

tutularak araç için en uygun güzergah belirlenir.

arama ve radyo metni gibi genel radyo
işlevleri ile ses ve denge gibi ses

Ekran
Ekran ayrıca geniş araçların geri viteste manevra
yapmasını çok daha kolay hale getiren arka görüş
kamerası gibi diğer işlevler için de isteğe bağlı olarak
kullanılabilir.
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işlevleri, gösterge panelinde gösterilir.

DAF - SES SİSTEMLERİ
Kolay ve güvenli sürüş ile çok amaçlı USB/AUX soketi

24 V DAF radyo/USB çalar

USB/AUX bağlantısının avantajları nelerdir?

En yüksek gereklilikleri karşılamak ve optimum ses

CD'lerin kaybolması, çizilmesi veya şarkı atlaması

çıkışı sağlamak için tasarlanan yenilikçi özellikleri ve

artık geçmişte kaldı. Tüm şarkılar tek bir cihazda

ergonomik tasarımıyla DAF radyo/USB çalar ünitesi,

depolanabiliyor ve kamyondan kamyona taşınabiliyor.

24 V araç elektrik sistemlerine yönelik profesyonel

Bellek çubuğunuzdaki şarkıları radyo kumandalarıyla veya

talepleri karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir.

direksiyon simidindeki anahtarlarla kontrol edin.

Radyo/USB çalar ile birlikte kapılara monte edilen iki
hoparlörlü mükemmel bir sistem kullanılır.

En iyi soket hangisi?
USB bağlantısı kullanılırken radyo kumandaları veya

İşlevler

direksiyon simidindeki anahtarlar kullanılabilir. ID3 etiketleri

Temel işlevler ve değerler, ana

gibi MP3 çalara ait veriler gösterge panelinde görüntülenir.

menüden ve direksiyon simidindeki

AUX bağlantısı kullanılırken tüm kontrol işlevlerinin müzik

anahtarlardan ayarlanabilir. İstasyon

depolama cihazından yönetilmesi gerekir.

arama ve radyo metni gibi genel
radyo işlevleri ile ses ve denge gibi
ses işlevleri, gösterge panelinde
gösterilir.

USB/AUX bağlantısı
Bu CD'siz 24 V DAF radyo/USB çalar
ünitesinde artık eski model CD çalar
bulunmuyor; bunun yerine kumanda
tablosunun orta konsolunda hemen
hemen tüm MP3 çalarları, USB bellek
çubuklarını veya iPod cihazlarını
bağlamaya olanak sağlayan bir Akıllı
Bölme bulunur.
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