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Nowoczesne radio samochodowe to nie tylko muzyka! Xblitz RF500 CAM to radio z dotykowym wyświetlaczem,
na którym możesz śledzić tytuły piosenek, a nawet oglądać filmy! A wszystko utrzymane w uniwersalnym designie,
który pasuje do wnętrza Twojego samochodu. Dodatkowe pokrętła umożliwią sterowanie manualne.

WYGODNY, DOTYKOWY I 5-CALOWY EKRAN



Pilot zdalnego sterowania ułatwia obsługę radia pasażerom siedzącym z tyłu, a także poza autem, podczas postoju.
W Xblitz RF500 CAM masz ulubioną muzykę zawsze pod ręką! Moc wyjściowa 4×50W pozwala na idealny balans 
pomiędzy muzyką a rozmowami telefonicznymi. Bo w tym radio możesz nie tylko słuchać muzyki!

ZDALNIE STEROWANE PILOTEM Z MOCĄ 4�50W

PILOT



I nie tylko. Wideorejestrator włącza się automatycznie, gdy tylko przekręcisz 
kluczyk w stacyjce swojego samochodu. Nie musisz zatem pamiętać  o każdo-

razowym uruchamianiu urządzenia.

Radio Xblitz RF500 CAM zostało wyposażone w technologię BT 4.0,
która umożliwia odtwarzanie zarówno muzyki, jak i rozmowy przez telefon 
z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa jazdy. Dodatkowy mikrofon zewnętrzny 
jest niewielki, ale zapewnia najwyższą jakość i czystość dźwięku. Rozmowy 
podczas jazdy jeszcze nigdy nie były tak proste!

BEZPIECZNIE ROZMOWY 

MIKROFON



Co jeszcze potrafi nasze radio? Na przykład pomoże Ci w parkowaniu. Kamera cofania, dołączona 
do zestawu, wyświetli Ci obraz bezpośrednio na ekranie radia. Możesz bezpiecznie i spokojnie 
parkować nawet na zatłoczonym parkingu bez obaw o stłuczkę czy rysę na lakierze. 

RADIO POMOCNE W… PARKOWANIU

KAMERKA WSTECZNA



Audiobooki, podcasty, muzyka, a nawet filmy. Taki niemal nieograniczony wybór daje Ci radio Xblitz RF500 CAM. Muzyka z wszystkich 
źródeł — oto sposób na dobrą jazdę! Fale radiowe, pendrive, czy bezprzewodowe podpięcie telefonu — ciesz się świetnym dźwiękiem
w każdych warunkach!

18 STACJI, SPOTIFY, PENDRIVE Z ULUBIONĄ MUZYKĄ



Stoisz na postoju? Odpal swój ulubiony film… w radiu! Urządzenie 
odtwarza m.in. formaty mp3, mp4, WMA a także liczne pozostałe 
formaty audio i wideo. Wejście USB umożliwia podłączenie pamięci 
Flash, więc możesz mieć swoje małe kino zawsze ze sobą.

RADIO MULTIMEDIALNE



Radio posiada 2 porty USB 2.0, z tego jednym z nich możesz 
naładować telefon i pozostać w kontakcie, kiedy tylko 
będziesz tego potrzebować.

DWA PORTY USB



Xblitz RF500 CAM zamontujesz we wnęce o rozmiarze 1DIN (standard ISO 180×50 mm). Dzięki dużemu
i czytelnemu wyświetlaczowi będziesz komfortowo obsługiwał każdą funkcję radia. W sekundzie wychwycisz: 
postęp mrożącego krew w żyłach podcastu, ulubionego filmu, tytułu ciekawej audycji radiowej. Korzystając
z funkcji podglądu dla kamery cofania, łatwiej będzie o uniknięcie stłuczek przy wyjeździe z miejsca postojowego. 

RADIO 1DIN Z WIĘKSZYM WYŚWIETLACZEM



DANE TECHNICZNE

Konfiguracja tonów:

Stały przedni panel dotykowy:

Wyświetlacz:

Rozmiar:

Podwójne wejście:

USB 2.0 (ładowanie):

Obsługa kart micro SD:

Obsługa dysków pamięci flash (USB):

Radio FM i wbudowana pamięć:

Sterowanie pilotem:

Moc:

6-RCA:

Zegar:

Wsparcie formatów:

Kamera wsteczna:

Mikrofon

Konektor ISO:

Wersja BT:

Kod EAN:

Kod CN:

Waga:

Wymiary:

Waga pudełka:

Wymiary pudełka:

PN:

bass/treble/balance/equalizer

tak

LCD

1 DIN

tak

tak

do 32 GB

na 18 stacji

tak

tak

4×50W

tak

tak

MP3, MP4, WMA, i inne

w zestawie

w zestawie

w zestawie

4.0

5902479673202

85272159

550 g

189×120×81 mm

950 g

220×140×120 mm

XBL-CAR-RS007

MODEL: XBLITZ RF500


