POZNEJTE SVOU SKUTEČNOU POVAHU
KATALOG VÝROBKŮ AUTOMOBILOVÉ ZÁBAVY 2010

Buďte zcela připraveni jít za lákavými požitky z jízdy. Sortiment výrobků automobilové
zábavy Pioneer v roce 2010 obsahuje vše, co potřebujete k využití maximálního
potenciálu cestování. K dispozici je kompletní sortiment produktů nabízejících vyspělé
navigační a multimediální funkce, zvuk ve špičkové kvalitě a nenápadné designy.
Všechny z nich nabízejí konstrukci výjimečné kvality, jakou lze očekávat od zařízení
Pioneer. Máte volnost vytváření vlastních ideálních zážitků v prostředí automobilu, ať
vás přitahuje či vzrušuje cokoli. Čeká vás cesta. Jste připraveni podlehnout pokušení?

VYRAŽTE NA SILNICI
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NAVGATE

Připravte se na vše, co jde vaší cestou. Systém NavGate je budoucností cestování v
automobilech. Tyto systémy kombinující bezkonkurenční navigaci s bezdrátovou
technologií Bluetooth® a celou řadou multimediálních funkcí představují kompletní
řešení na každou cestu. Systém NavGate zbavuje cestování stresu a dává vám svobodu
pohody na silnici. Ať chcete cestovat kamkoli, nikdy nezabloudíte, neztratíte kontakt
a budete mít postaráno o zábavu. Nastal čas vyrazit za novým dobrodružstvím.
Veďte svou cestu.

PŘIPRAVTE SE
NA DOBRODRUŽSTVÍ
05

JE ČAS NA OBJEVOVÁNÍ
Pokud máte v automobilu systém NavGate, můžete nebývalým způsobem objevit možnosti jízdy. Systémy NavGate, které jsou více než jen základní
navigační jednotky, zdokonalují jízdu širokou škálou funkcí komunikace a zábavy. Lze je snadno ovládat, hladce namontovat do všech typů vozidel a
nastavit podle vlastních požadavků. Poznejte. Hovořte. Přehrávejte. Se systémem NavGate je to tak snadné.

HOVOŘIT
POZNAT

PŘEHRÁT

VÁŠ AUTOMOBIL, NAŠE ŘEŠENÍ

U systému NavGate je hladká a návazná integrace standardem. Sortiment produktů NavGate nabízí řešení pro všechny typy továrních pozic v palubních
deskách, jakož i jednotky na míru do široké škály vozů. Vždy tedy pro vás existuje dokonalé řešení, ať jezdíte jakýmkoli vozem. Ideální produkty pro váš
vůz naleznete na webových stránkách www.cz.pioneer.eu - www.sk.pioneer.eu
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POZNAT
Systém NavGate znamená především rychlou a přesnou navigaci v prostředí automobilu. Poznejte Evropu s použitím vyčerpávajících, předinstalovaných
mapových dat pokrývajících 44 evropských zemí a obsahujících milióny cílových míst a objektů (POI). Díky snadnému zadávání adres a rychlému
výpočtu trasy se navigace obejde bez námahy. Všechny modely roku 2010 jsou dodávány s přijímačem služby TMC (kanál dopravních hlášení), který
poskytuje aktuální dopravní informace na silnicích. Díky němu se vyhnete nepříjemným překvapením.

HOVOŘIT
Pomocí bezdrátové technologie Bluetooth zůstaňte během cesty připojeni. Všechny nové modely NavGate
pro rok 2010 mají vestavěn modul technologie Bluetooth od společnosti Parrot, abyste si za volantem
mohli bezpečně užívat telefonování s volnýma rukama. Veškerá volání a kontakty můžete ovládat pomocí
dotekového panelu jednotky.

PŘEHRÁT
Cestování musí být zábava. Se systémem NavGate zůstanete Vy i vaši cestující pobaveni po celou cestu. Užívejte si přehrávání hudby z disků a
přenosných zařízení, jakou jsou iPod, iPhone, USB a SD. Všechny zdroje můžete snadno ovládat pomocí dotekového panelu systému. Šťastnou cestu!

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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FUNKCE SYSTÉMU NAVGATE 2010
REVOLUCE V OVLÁDÁNÍ AUDIOVIZUÁLNÍCH
ZAŘÍZENÍ
Nové audiovizuální uživatelské rozhraní našich systémů
třídy high-end bylo navrženo tak, aby přinášelo zcela nový
způsob ovládání přehrávání hudby a obrazu v automobilu*.
Audiovizuální uživatelské rozhraní ovládané pomocí dotekového
panelu jednotky je zcela intuitivní. K jeho vyspělým funkcím
patří dynamické zástupné ikony pro přístup k nabídkám zdrojů
a seznamům souborů, interaktivní trojrozměrné animace
během provozu a exkluzivní ovládání pomocí panelu Slide
Touch umožňující rychlý výběr nových skladeb a videozáznamů
pouhým pohybem prstu.
*Tato funkce není dostupná pro AVIC-F320BT/3210BT.

DOMOVSKÁ NABÍDKA NA MÍRU
U jednotky NavGate můžete vytvořit vlastní nabídku zástupných ikon obsahující
nejpoužívanější funkce. Ikony stačí jen přetáhnout do nabídky, kde budou plnit úlohu
zástupných odkazů k požadovaným funkcím. Vlastní nabídka zástupných ikon pak plní úlohu
domovské nabídky systému NavGate.

ÚSPORNÉ CESTOVÁNÍ
ECO Drive je zcela nová funkce, která sleduje hospodárnost vaší jízdy a sděluje ekologické skóre (ECO Score) na základě vašeho vlivu na životní prostředí*. Výpočty
jsou odvozeny od předpokládané průměrné spotřeby paliva a typu vozovky, činitele náhlých zastavení, zrychlení a prodlev. Vaše ekologické skóre můžete během
každé jízdy zobrazit na obrazovce pomocí ECO grafu; tento graf je po celou dobu jízdy pravidelně aktualizován, čímž lze snadněji sledovat, jak se vaše ekologické skóre
přizpůsobuje stylu jízdy. Funkce ECO Drive kromě kladného vlivu na životní prostředí představuje ideální způsob získání informací o hospodárnější spotřebě paliva.
Aplikace NavGate Feeds také umožňuje sledovat, jak hospodárně jezdíte. V podrobných zprávách této aplikace jsou obraženy předpokládané ceny paliva pro konkrétní
trasy a emise CO2 vašeho vozu. Aplikace je také schopna provést analýzu jízdních zvyklostí za určité časové období a navrhnout způsob, jak zvýšit hospodárnost
spotřeby paliva.
* Výpočet ekologického řízení vozu vychází z odhadu spotřeby paliva na základě vámi vložených informací o spotřebě vozu. Při kalkulaci se také využívá informací o rychlosti vozu a určení polohy pomocí GPS, kde je možné
zjistit akceleraci a prudké brzdění automobilu. Údaje z této jednotky mohou být odlišné od skutečnosti, neboť nevycházejí ze skutečných provozních podmínek a údajů přímo z řídící jednotky vozidla.
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APLIKACE NAVGATE FEEDS PRO POČÍTAČ PC
S aplikací NavGate Feeds pro počítač PC lze nyní navigaci upravit na míru. Tento bezplatný software nabízí širokou škálu
zajímavých funkcí, které ze systému NavGate dokáží vytěžit ještě více. V široké škále zdrojů, například v mapové službě
Google MapsTM*, internetových stránkách bodů zájmů (POI) a fotograﬁích s vloženou zeměpisnou polohou můžete
vyhledávat vlastní objekty a přidávat je do map systému pomocí SD karty nebo USB disku. Funkce knihy jízd poskytuje
podrobný přehled o všech uskutečněných cestách, což je ideálním řešením v případě požadavku na výpočet cestovních
nákladů. Aplikace NavGate Feeds je vybavena také editorem obrázků, ve kterém lze vytvořit úvodní obrazovku a ikony bodů
zájmů (POI). Další informace a stažení aplikace jsou k dispozici na www.pioneer.eu/navgatefeeds

* Google Maps je ochranná známka společnosti Google Inc.

APLIKACE NAVGATE FEEDS PRO VÁŠ INTELIGENTNÍ TELEFON
Naplánujte si cestu ještě před nastoupením do vozu. Aplikace NavGate Feeds je nyní k dispozici také pro inteligentní telefony. Pomocí
mobilního telefonu můžete vyhledávat místa na internetu nebo je získávat z fotograﬁí s vloženou zeměpisnou polohou a díky aplikaci
je přenášet do systému NavGate pomocí připojení Bluetooth. Nová místa lze poté určit jako destinace (cílová místa) v jednotce NavGate,
která provede automatické vygenerování tras. Aplikaci, kterou lze stáhnout, je k dispozici pro širokou škálu inteligentních telefonů. Další
informace a stažení aplikace jsou k dispozici na stránkách www.pioneer.eu/feedsforsmartphone

MusicSphere
Chcete hudbu přizpůsobit své náladě? Zcela nová softwarová aplikace MusicSphere ﬁrmy Pioneer pro službu iTunes využívá knihovnu iTunes k automatickému
vytváření seznamů hudebních skladeb podle nálady*. Tyto seznamy lze následně přenést do zařízení iPod nebo iPhone a přehrávat v systému NavGate. Aplikace
MusicSphere provede analýzu hudby v celé knihovně iTunes a následně vytvoří seznamy skladeb na váš příkaz. Vyberte si určité nálady, například šťastná,
energická nebo pochmurná a aplikace MusicSphere vytvoří odpovídající seznamy skladeb. Můžete také vytvářet hudební non-stop kombinace s přidáváním
přechodových efektů mezi skladby. Po připojení zařízení iPod nebo iPhone k systému NavGate můžete k seznamům skladeb aplikace MusicSphere přistupovat
pomocí interaktivního trojrozměrného rozhraní. Aplikace Sphere zobrazuje všechny seznamy skladeb uložené v zařízení iPod nebo iPhone; těmito seznamy můžete
procházet a vybírat pouhým pohybem prstu. Ke zjištění více informací o MusicSphere, navštivte www.pioneer.eu/musicsphere
*Tato funkce není dostupná pro AVIC-F320BT/3210BT.



VÍCE INFORMACÍ O ÚPLNÉM SORTIMENTU PRODUKTŮ
PRO ROK 2010 NALEZNETE V KATALOGU 2010 NAVGATE.

PŘIPRAVTE SE
NA DOBRODRUŽSTVÍ
AUTOMOBILOVÁ NAVIGACE A ZÁBAVA V ROCE 2010
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NAVIGAČNÍ AV SYSTÉMY

AVIC-F20BT
NAVIGAČNÍ DVD AV SYSTÉM

ŠPIČKOVÁ VOLBA
Pokud máte vážný zájem mít ve svém voze nejlepší přístroje, model AVIC-F20BT je ideální volbou. Poznejte Evropu s rychlou a extrémně přesnou 2D a
3D navigací. Vychutnejte hudbu v jemnějších detailech na sérii přístrojů třídy high-end. Sledujte videoprogramy a ﬁlmy na špičkové 7-palcové dotekové
obrazovce. Užívejte výhod bezdrátového telefonování a audio streamingu s vestavěným modulem Bluetooth od ﬁrmy Parrot. Pomocí hlasového
rozpoznávání můžete vyhledávat adresy a přepínat jednotlivé zdroje vašeho audio signálu. Dosud nejvyspělejší systém NavGate neopomíjí nic, po čem
byste mohli ještě toužit.
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DOKONALÝ SPOLEČNÍK NA CESTY
Model AVIC-F920BT je ideálním asistentem na cestách. Tento systém typu “vše v jednom” vás nejen navede k cíli, ale na cestách vám poskytne také
navigaci, komunikaci a zábavu v kompletním rozsahu. Vysoce přesné navigační navádění na trasu, aktuální dopravní informace, vestavěná bezdrátová
technologie Bluetooth pro telefonování s volnýma rukama a audio streaming, široká škála možností přehrávání z AV zdrojů včetně přímého ovládání
zařízení iPod, iPhone a souborů z médií microSD a USB: o vše, co můžete potřebovat na cestách, již bylo postaráno. Tento systém NavGate třídy high-end
zcela odstraňuje stres při cestování – dává úplnou volnost poznávání, hovorů a přehrávání podle vašich představ.

AVIC-F920BT
F920BT
NAVIGAČNÍ DVD AV SYSTÉM
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NAVIGACE NA MÍRU
Náš sortiment produktů NavGate v roce 2010 obsahuje celou řadu řešení na míru navržených pro konkrétní značky automobilů. Tyto jednotky nabízejí
nejhladší možné začlenění do automobilu; byly navrženy tak, aby dokonale ladily s tvarem, barvou a strukturou palubní desky vozu, čímž si váš systém
zachová vzhled originálního (OEM) přístroje zároveň bude nabízet všechny výhody, které systém NavGate nabízí pro cestování.

SYSTÉM NA MÍRU PRO VOZY VW, ŠKODA A SEAT

AVIC-F9210BT
NAVIGAČNÍ DVD AV SYSTÉM
MODEL AVIC-F9210BT JE VYBAVEN STEJNÝMI FUNKCEMI, JAKO MODEL AVIC-F920BT, JE VŠAK ZKONSTRUOVÁN NA MÍRU PRO VOZY VW, ŠKODA A SEAT.

SYSTÉM NA MÍRU PRO VOZY FORD

AVIC-F9220BT
NAVIGAČNÍ DVD AV SYSTÉM
MODEL AVIC-F9220BT JE VYBAVEN STEJNÝMI FUNKCEMI, JAKO MODEL AVIC-F920BT, JE VŠAK ZKONSTRUOVÁN NA MÍRU PRO VOZY FORD.
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VYDEJTE SE NOVOU TRASOU
Plánujete poprvé přejít na systém navigace a zábavy typu vše v jednom? Seznamte se tedy s modelem AVIC-F320BT. Tento systém NavGate v provedení
2-DIN nabízí vyspělou 2D a 3D navigaci, připojení všech přenosných audio zdrojů a telefonování s volnýma rukama pomocí technologie Bluetooth. Jeho
elegantní konstrukce klade důraz na intuitivní ovládání blízké uživateli. 4,3-palcový dotekový ovládací panel lze snadno odejmout a vzít s sebou přes
noc. Můžete také přehrávat kompresní videozáznamy z karty SD pomocí sady aplikací NavGate Application ﬁrmy Pioneer, která je k dispozici ke stažení.
A jako třešeň na dortu lze barvu osvětlení tlačítek upravit pomocí aplikace NavGate Feeds pro počítač PC podle vlastních požadavků tak, aby dokonale
ladila s barvou osvětlení libovolné palubní desky.

AVIC-F320BT
NAVIGAČNÍ CD / AV SYSTÉM

SADA APLIKACÍ NAVGATE APPLICATION
Díky sadě aplikací NavGate Application, která je k dispozici ke stažení, můžete užívat přehrávání videozáznamů a fotograﬁí na přístroji AVIC-F320BT. Pomocí
videopřehrávače lze sledovat kompresní obrazové formáty (MPEG4/H.264) přímo z karty SD na obrazovce jednotky AVIC-F320BT. Prohlížeč fotograﬁí umožňuje
zobrazit prezentace složené z oblíbených fotograﬁí s vložením atraktivních přechodových efektů mezi jednotlivé obrázky. K dispozici je také široký výběr
zobrazení hodin, které plní úlohu vizuálního pozadí systému.

SYSTÉM NA MÍRU PRO VOZY VW, ŠKODA A SEAT

AVIC-F3210BT
NAVIGAČNÍ CD AV SYSTÉM
MODEL AVIC-F3210BT JE VYBAVEN STEJNÝMI FUNKCEMI, JAKO MODEL AVIC-F320BT, JE VŠAK
ZKONSTRUOVÁN NA MÍRU PRO VOZY VW, ŠKODA A SEAT.

Pro větší pohodlí má AVIC-F3210BT vestavěný zásobník zdrojů k ukládání vašeho iPodu, USB disku či jiné
přenosné audio zařízení i když je připojeno.
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HLAVNÍ JEDNOTKY

Vývoj stereofonních systémů pro automobily by měl odrážet měnící se vztahy člověka
k hudbě a obrazu. Váš automobilový stereofonní systém lze nyní přizpůsobit vašemu
stylu ukládání, organizace a přehrávání hudby a videozáznamů. Náš nový sortiment
hlavních jednotek byl navržen v souladu s dnešními stále se měnícími životními styly.
Nabízíme kompletní sadu řešení, které vám pomohou k vytvoření automobilového
stereofonního systému pracujícího v úplné harmonii s vámi, ať jsou vaše potřeby a
vkus jakékoli. Vše záleží na vlastní svobodě volby. Vstupte do nové éry.

VSTUPTE DO BUDOUCNOSTI
15

VÍTEJTE V NOVÉ DIMENZI
Udělejte něco pro své pohodlí v prostředí automobilu. Naše hlavní jednotky pro rok 2010 přenesou váš život do nových dimenzí. Vyhoví všem potřebám,
ať již hledáte kompletní multimediální výbavu do automobilu nebo jen pohodlný způsob přehrávání hudební sbírky na cestách. Jste připraveni na novou
zkušenost?

20 MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE

24 PŘECHOD NA SYSTÉM NAVGATE

26 DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ CENTRA

28 CD RECEIVERY
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VLASTNOSTI HLAVNÍCH JEDNOTEK V ROCE 2010
PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ iPod A iPhone
Ovládejte zařízení iPod nebo iPhone přímo z hlavní jednotky Pioneer. Přímé ovládání zařízení iPod a iPhone
představuje nejjednodušší způsob získání kontroly nad hudbou a videozáznamy v zařízení iPod přímo za
volantem. Zařízení iPod stačí připojit přímo na zásuvky USB na hlavní jednotce a vše je připraveno. Pomocí
ovládacích prvků hlavní jednotky pak můžete vyhledávat umělce, alba nebo seznamy skladeb a vybírat
požadovanou hudbu a videozáznamy. Zařízení iPod nebo iPhone se během připojení dobíjí, což představuje
další praktickou funkci. Sortiment výrobků Pioneer obsahuje hlavní jednotky podporující přehrávání hudby i
videozáznamů ze zařízení iPod.

Funkce přímého ovládání zařízení iPod a iPhone je k dispozici u všech
přístrojů označeným logem “Made for iPod” (Vyrobeno pro iPod) nebo
“Works with iPhone” (Spolupracuje s iPhone).

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE PARROT BLUETOOTH
Na cestách telefonujte bezpečně. Naše hlavní jednotky Bluetooth jsou v vybaveny vestavěným modulem Parrot Bluetooth, který přináší pohodlí telefonování s
volnýma rukama do vašeho vozu. Můžete snadno ovládat hovory pomocí ovládacích prvků hlavní jednotky a automaticky přenášet kontakty z mobilního telefonu
při nastoupení do automobilu. Všechny jednotky Bluetooth jsou opatřeny externím mikrofonem.

HUDBA A OBRAZ Z MÉDIÍ SD A USB
Vezměte si svou kompletní sbírku hudby a videozáznamů do automobilu. Sortiment produktů obsahuje širokou škálu modelů s
podporou přehrávání audio a video souborů z karty SD nebo USB disku. Přístroje podporují všechny hlavní souborové formáty. K
dosažení maximální pohody během času stráveného na cestách nyní tedy stačí jediná SD karta nebo USB disk.

PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM NAVGATE
Všechny naše nové multimediální DVD stanice v roce 2010 jsou připraveny na spolupráci se
systémem NavGate, což znamená, že váš AV systém můžete rozšířit o rychlé a přesné navigační
funkce. Stačí jen připojit rozšiřující navigační jednotku Pioneer AVIC-F220 a ihned máte celou
Evropu na dosah ruky.
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8-PÁSMOVÝ GRAFICKÝ EKVALIZÉR (GEQ)
Chcete vyladit tónové korekce zvuku podle své chuti? 8-pásmový graﬁcký ekvalizér Pioneer (GEQ)* vám umožňuje převzít kontrolu nad zvukem uvnitř automobilu.
Nastavením 8 samostatných kmitočtových pásem můžete upravit úrovně ekvalizace tak, aby odpovídaly vašemu hudebnímu vkusu. 8-pásmový graﬁcký ekvalizér
obsahuje 5 předvolených ekvalizačních křivek, které lze kdykoli vyvolat podle potřeby.

AUTOMATICKÁ EKVALIZACE (AUTO EQ)
Starost o zvuk předejte svému systému. Nová funkce automatické ekvalizace (Auto EQ)* ﬁrmy Pioneer sleduje a monitoruje akustické prostředí uvnitř vozidla**
a na základě měření automaticky upravuje úrovně zvukové ekvalizace. Funkce Auto EQ pomocí 3-pásmového parametrického ekvalizéru provede samostatné
nastavení pro přední a zadní reproduktory. Výsledkem je dokonalé přizpůsobení zvukové reprodukce v prostředí automobilu.

ASR (REKONSTRUKCE KVALITY ZVUKU)
Užijte si poslech kompresních souborů tak dokonale, jako nikdy předtím s vyspělou funkcí na obnovení kvality zvuku ﬁrmy Pioneer (ASR). Funkce ASR zvyšuje kvalitu
kompresních audio souborů obnovením harmonických složek ztracených při kompresi, čímž původnímu signálu vrací hustotu a prezenci. Veškerou svou hudbu
můžete tedy poslouchat se zachováním originální plnosti a detailů.

FUNKCE SONIC CENTER CONTROL (ŘÍZENÍ POLOHY AKUSTICKÉHO STŘEDU)
Pro dosažení nejlepších poslechových zážitků z audio systému je nutné, aby byl posluchač vždy umístěn ve středu systému. Tohoto stavu lze dosáhnout pouze
tehdy, pokud jsou všechny reproduktory umístěny ve stejné vzdálenosti od uší posluchače. U automobilu s reproduktory namontovanými ve dveřích je dosažení
této ideální poslechové polohy obtížné, neboť řidič se vždy nachází blíže k reproduktoru na jedné straně vozu. Na řešení tohoto problému ﬁrma Pioneer vyvinula
funkci Sonic Center Control (Řízení polohy akustického středu)*. Tato vyspělá audio funkce upravuje časová zpoždění z vybraných reproduktorů tak, aby byl
akustický střed vozu posunut do požadované oblasti. Stačí si pouze vybrat optimální poslechovou polohu a systém podle toho automaticky upraví časové poměry
zvuku z reproduktorů. Výsledkem jsou stálé optimální poslechové zážitky.

Před úpravou pomocí funkce Sonic Center Control
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*Tato funkce je dostupná pouze pro Multimediální DVD Stanice a Digitální Mediální Centra pro rok 2010.
** Nutnost použití volitelného mikrofonu.

Po úpravě pomocí funkce Sonic Center Control

VLASTNÍ NASTAVENÍ NABÍDKY
Získejte rychlý přístup k nejčastěji používaným vlastnostem a funkcím. Naše multimediální DVD stanice a digitální mediální centra umožňují vytvoření vlastní nabídky
“oblíbených položek”*. Stačí jen aktivovat ikonu “Oblíbené položky” (“Favorites”) vedle nejpoužívanějších vlastností a funkcí a tyto položky budou automaticky
přidány do vlastní nabídky.

VOLBA POZADÍ
Líbí se vám rozmanitost automobilových zvukových systémů? Nyní můžete vybírat ze široké škály různých designů a barev pozadí*. K dispozici je výběr ze
6 animovaných designů pozadí s možností změny barvy podle interiéru vašeho vozu. Můžete vybrat také spektrální analyzátor s animovanými stupnicemi,
které se pohybují podle hudby a širokou škálu hodin v digitálním či analogovém designu. Pro vytvoření osobního charakteru můžete na pozadí použít také
některou z vlastních fotograﬁí.

PREZENTACE FOTOGRAFIÍ
Prohlédněte si prezentaci vlastních fotograﬁí přímo na vaší jednotce*. Stačí
pouze vybrat obrázky z požadovaného zdroje – SD karty, USB disku nebo
datového disku, a můžete sledovat show. Ke každé prezentaci můžete dokonce
přidávat i svou oblíbenou hudbu**.

VLASTNÍ NASTAVENÍ BAREV
Pomocí vlastního nastavení barev lze hlavní jednotku dokonale začlenit do palubní desky. Všechny multimediální DVD stanice a digitální mediální centra jsou
vybaveny možností vlastního nastavení barev obrazovky a tlačítek. K dispozici je jak výběr předvolených barev, tak i možnost tvorby vlastních barev osvětlení
tlačítek pomocí výběrového nástroje složek RGB (červená, zelená, modrá). Můžete vybrat libovolnou barvu z RGB spektra, která vyhovuje vašemu stávajícímu
osvětlení palubní desky. Vlastní barvy lze také uložit do systému a kdykoli znovu vyvolat.

*Tato funkce je dostupná pouze pro Multimediální DVD Stanice a Digitální Mediální Centra pro rok 2010.
** Hudbu nelze přehrávat z SD karty během prohlížení fotograﬁí z disku USB a naopak. Během poslechu hudby z SD karty nebo USB disku lze fotograﬁe prohlížet pouze z datového disku.
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MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE
Chcete mít kompletní systém zábavy v prostředí automobilu? Jste na správném místě. Naše zbrusu nové multimediální DVD stanice nabízejí multimediální
funkce na deﬁnitivní úrovni, ke kterým patří: vysoce kvalitní zvuk a obraz z disků CD a DVD, bezdrátová technologie Bluetooth, vyspělé AV funkce, jakož
i ﬂexibilita připojení všech přenosných zdrojů, například iPod, iPhone, SD a USB. Všechny modely jsou vybaveny zcela novým, intuitivním graﬁckým
uživatelským rozhraním a výraznými LCD dotekovými panely pro snadné ovládání. Možnost nastavení vlastní barvy osvětlení tlačítek, vlastní úpravy
nabídky a široká skála designů pozadí umožňují přizpůsobit systém na míru vašim potřebám. Mnoho příjemných zážitků.

AVH-5200DVD

K dispozici je volitelný dálkový ovladač (CD-R55).

MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE

AVH-5200BT

K dispozici je volitelný dálkový ovladač (CD-R55).

MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH
MODEL AVH-5200BT JE VYBAVEN STEJNÝMI FUNKCEMI, JAKO MODEL AVH-5200DVD, NAVÍC JE
VŠAK VYBAVEN VESTAVĚNOU BEZDRÁTOVOU TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH.
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AVH-5200BT

AVH-5200DVD

SNADNÉ OVLÁDÁNÍ MULTIMÉDIÍ

PŘIPOJITELNOST MÉDIÍ

Naše multimediální DVD stanice pro rok 2010 jsou vybaveny zcela novým uživatelským rozhraním umožňujícím rychlé a intuitivní ovládání celého
automobilového systému zábavy. Pomocí dotekového panelu vaší multimediální stanice můžete snadno převzít kontrolu nad veškerou hudbou,
videozáznamy a zvukovými funkcemi. Záložková struktura nabídek umožňuje rychlou navigaci v systému, zatímco zástupné odkazy (Quicklinks)
umožňují přecházet do zdrojových nabídek, ke skladbám v zařízení iPod, umělcům a seznamům alb jedním dotekem obrazovky. Pomocí panelu Slide
Touch můžete těmito seznamy procházet pouhým pohybem prstu po obrazovce, zatímco funkce ABC Search umožňuje provádět přechody na konkrétní
písmena v seznamu.

Bezdrátová
technologie Bluetooth



Slot pro paměťovou
SD kartu





Přední vstup USB





Přímé ovládání
zařízení iPod a iPhone
(hudba a videozáznamy)





Přední vstup Aux





ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU

Rychlé procházení pomocí panelu Slide Touch

Snadné ovládání vyspělých audio funkcí, například Sonic Center Control

Příprava pro
systém NavGate*





1 videovýstup





2 videovstupy





Vstup pro
zpětnou kameru





3 RCA-CINCH výstupy
předzesilovače





Výstup s
vysokou úrovní





Přímé ovládání
subwooferu





VYSOCE KVALITNÍ ZVUK

PLNĚ ODNÍMATELNÝ ČELNÍ PANEL
Pro pocit klidu jsou modely AVH-5200BT a AVH-5200DVD vybaveny
odnímatelným čelním panelem. Po odejmutí čelního panelu zůstává
v automobilu pouze prázdná přední strana.

Zesilovač s tranzistory
MOSFET 50 W x 4





Tuner RDS





8-pásmový
graﬁcký ekvalizér





Funkce Sonic Center
Control (řízení polohy
akustického středu)





Automatická
ekvalizace (Auto EQ)





ASR (pokročilá
rekonstrukce zvuku)





Filtr se spodní a horní
propustí (LPF/HPF)





Přizpůsobení úrovně
hlasitosti zdroje signálu





INTEGRACE A OVLÁDÁNÍ

DOTEKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL S PLNĚ MOTOROVÝM OVLÁDÁNÍM
Stisknutím jediného tlačítka se u jednotek AVH-5200BT a AVH-5200DVD otevře čelní strana, která odhalí skvostný výklopný 7-palcový dotekový ovládací
panel QVGA. Tento panel s plně motorovým ovládáním se otevírá a zavírá v případě potřeby. Můžete využívat všech výhod kompaktního provedení
jednotky 1-DIN, aniž by byla zmenšena velikost obrazovky.

7-palcový dotekový
panel QVGA





Vlastní nastavení
nabídky





Vlastní nastavení
barev





Volba pozadí





Provoz ve dvou
zónách





Vícejazyčné
uživatelské rozhraní**





Vstup pro dálkový
ovladač na volantu





* Přes model AVIC-F220
** Angličtina, španělština,
portugalština a ruština
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AVH-P4200DVD

K dispozici je volitelný dálkový ovladač (CD-R55).

MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE

3 RCA-CINCH VÝSTUPY PŘEDZESILOVAČE
Zvyšte výkon svého zvukového přednesu s využitím výstupů předzesilovače RCA-CINCH. Rozšiřte svůj audio systém připojením zesilovačů, reproduktorů a
subwooferů, které společně poskytnou zvuk podle vašich představ. Všechny nové multimediální DVD stanice pro rok 2010 jsou vybaveny 3 výstupy předzesilovače
RCA-CINCH umožňující dosažení úplné ﬂexibility, pokud jde o tvorbu multimediální sestavy v prostředí automobilu.

VÝSTUP S VYSOKOU ÚROVNÍ
Výstupy předzesilovače s vysokou úrovní poskytující silný signál s nižším šumem a vyšším rozlišením snižují požadavky na vstupní obvody zesilovačů, které pak
mohou pracovat s nižším nastavením zesílení. Výsledkem je vyšší kvalita zvuku a širší dynamický rozsah.

CD-BTB200
ADAPTÉR BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE BLUETOOTH
Užívejte si telefonování s volnýma rukama a audio streaming s modelem AVH-P4200DVD. Po připojení
adaptéru Bluetooth CD-BTB200 bude jednotka AVH-P4200DVD automaticky zachytávat signál z
mobilního telefonu podporujícího bezdrátovou technologii Bluetooth*. Poté můžete ovládat veškerá
volání a vybírat hudbu uloženou v mobilním telefonu pomocí 7-palcového dotekového panelu hlavní
jednotky.
* Informace o kompatibilitě vašeho telefonu naleznete na stránkách www.cz.pioneer.eu - www.sk.pioneer.eu
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AVH-3200BT

AVH-3200DVD

AVH-P4200DVD
PŘIPOJITELNOST MÉDIÍ
Bezdrátová
technologie Bluetooth

Slot pro paměťovou
SD kartu




Přední vstup USB
Zadní vstup USB*



Přímé ovládání
zařízení iPod a iPhone
(hudba a videozáznamy)



Přední vstup Aux
Zadní vstup Aux























ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU

AVH-3200DVD

K dispozici je volitelný
ný dálkovv ý ovladač (CD-R55).

MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE

Příprava pro
systém NavGate**



Příprava pro adaptér
Bluetooth***



1 videovýstup







2 videovstupy







Vstup pro
zpětnou kameru







3 RCA-CINCH výstupy
předzesilovače







Výstup s
vysokou úrovní







Přímé ovládání
subwooferu







VYSOCE KVALITNÍ ZVUK

AVH-3200BT

K dispozici je volitelný dálkový ovladač (CD-R55).

MULTIMEDIÁLNÍ DVD STANICE S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH
MODEL AVH-3200BT JE VYBAVEN STEJNÝMI FUNKCEMI, JAKO MODEL AVH-3200DVD, NAVÍC JE
VŠAK VYBAVEN VESTAVĚNOU BEZDRÁTOVOU TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH.

Zpětná kamera
ND-BC4 (viz str. 32)

PŘIPOJITELNOST AV ZDROJŮ

Zesilovač s tranzistory
MOSFET 50 W x 4







Tuner RDS







8-pásmový
graﬁcký ekvalizér







Funkce sonic center
control (řízení polohy
akustického středu)







Automatická
ekvalizace (Auto EQ)







ASR (pokročilá
rekonstrukce zvuku)







Filtr se spodní a horní
propustí (LPF/HPF)







Přizpůsobení úrovně
hlasitosti zdroje signálu











INTEGRACE A OVLÁDÁNÍ

Naše multimediální DVD stanice jsou vybaveny 1 videovýstupem, 2 videovstupy a vstupem pro zpětnou
kameru, čímž nabízejí deﬁnitivní ﬂexibilitu, pokud jde o připojování externích AV zdrojů. Můžete
připojit širokou škálu AV přístrojů, například herní konzolu nebo videokameru, jakož i zpětnou kameru
poskytující lepší přehled o dění za vozidlem při couvání.

7-palcový dotekový
QVGA panel ovládaný
pohybem prstu



5,8-palcový dotykový
QVGA panel

Vlastní nastavení
nabídky







Vlastní nastavení
barev







Volba pozadí







Provoz ve dvou
zónách







Vícejazyčné uživatelské
rozhraní****







Vstup pro dálkový
ovladač na volantu







* Kabel USB součástí dodávky
** Přes model AVIC-F220
*** Přes model CD-BTB200
**** Angličtina, španělština,
portugalština a ruština

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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PŘECHOD NA SYSTÉM NAVGATE
Rozšiřte svou multimediální DVD stanici o výkon systému NavGate. Model AVIC-F220 umožňuje rozšíření vašeho multimediálního systému o navigační
funkce našich systémů NavGate. Stačí jen připojit skrytou skříňku k jedné z multimediálních stanic pro rok 2010 a můžete začít objevovat svět navigace.

Model AVIC-F220 lze připojit k libovolné jednotce opatřené logem NavGate Ready
(Příprava pro systém NavGate).

AVIC-F220
ROZŠIŘUJÍCÍ JEDNOTKA NAVGATE

ÚPLNÁ FLEXIBILITA
Model AVIC-F220 nabízí celou řadu možností umístění do automobilu, neboť jej lze namontovat v
libovolném směru. Můžete jej položit na opěrku ruky nebo vložit do příruční schránky podle toho,
co vám nejlépe vyhovuje. Úzkou a stylovou hlavní jednotku lze odnímat a proto ji nemusíte
ponechávat v automobilu do druhého dne – stačí ji vložit do kapsy a vzít s sebou. Tuto odnímatelnou
jednotku lze také připojit přímo k počítači PC nebo přenosnému počítači a provést aktualizaci
pomocí aplikace NavGate Feeds.
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VYDEJTE SE ZA POZNÁNÍM
Model AVIC-F220 rozšiřuje vaší multimediální DVD stanici o rychlou a přesnou trasovou navigaci s mapovým pokrytím 44 evropských zemí
využívajícím službu Tele Atlas. Tento model je osazen přijímačem služby TMC (kanál dopravních hlášení) poskytujícím aktuální dopravní
informace během jízdy. Jednotka AVIC-F220 je dále vybavena funkcí ECO Drive, která provádí analýzu hospodárnosti jízdy a pomáhá snížit
spotřebu paliva. Tato jednotka je kompatibilní s počítačovou aplikací Pioneer NavGate Feeds, která umožňuje přizpůsobit mapy vlastním
požadavkům přidáním objektů vyhledaných na internetu nebo získaných z fotograﬁí s vloženou zeměpisnou polohou. Aplikace NavGate
Application, která je k dispozici ke stažení, nabízí také širokou škálu funkcí pro multimediální DVD stanice. Prohlížeč obrázků umožňuje
vytvoření prezentace se širokou škálou atraktivních přechodových efektů mezi fotograﬁemi, zatímco aplikace pro zobrazení hodin nabízí ještě
širší výběr různých designů hodin pro zobrazení na obrazovce jednotky.

NAVIGAČNÍ ŘEŠENÍ V PROVEDENÍ 1-DIN
Zkombinováním jednotky AVIC-F220 s modelem AVH-5200BT nebo AVH-5200DVD získáte všechny výhody palubního navigačního systému ve slotu 1-DIN.
Díky 7-palcovým výklopným dotekovým ovládacím panelům s plně motorovým ovládáním tyto hlavní jednotky nabízejí přednosti zřetelného trasového navádění
s velkým zobrazením a snadným dotekovým ovládáním bez nutnosti instalace systému o velikosti 2-DIN.
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DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ CENTRA
Vítejte v revolučním světě automobilových zvukových systémů. Nechce se vám brát vaše CD nebo DVD disky do automobilu? Pak jsou pro vás připravena
naše zcela nová digitální mediální centra. Modely MVH-8200 a MVH-8200BT jsou speciálně navrženy pro nejpoužívanější zdroje, kterými mohou být
zařízení iPod, iPhone, USB, SD nebo jiná přenosná video či hudební zařízení připojená do zásuvky vstupu Aux. Tyto modely nabízejí úplnou ﬂexibilitu
přehrávání souborů – nyní je tedy možné vzít veškerou hudbu a videoprogramy do automobilu. Model MVH-8200BT je vybaven také bezdrátovou
technologií Bluetooth umožňující telefonování s volnýma rukama. Naše digitální mediální centra vybavená intuitivním ovládáním pomocí otočného
ovladače a 3-palcovým plnobarevným TFT displejem jsou ideálními partnery pro sledování vašich multimédií na cestách. Vstupte do budoucnosti.

MVH-8200

K dispozici je volitelný dálkový ovladač (CD-R320).

DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ CENTRUM RDS

MVH-8200BT

K dispozici je volitelný dálkový ovladač (CD-R320).

DIGITÁLNÍ MEDIÁLNÍ CENTRUM RDS S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH
MODEL MVH-8200BT JE VYBAVEN STEJNÝMI FUNKCEMI, JAKO MODEL MVH-8200, NAVÍC JE
VŠAK VYBAVEN VESTAVĚNOU BEZDRÁTOVOU TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH.
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MVH-8200BT

MVH-8200
PŘIPOJITELNOST MÉDIÍ
Bezdrátová
technologie Bluetooth



Slot pro paměťovou
SD kartu





Přední vstup USB





Přímé ovládání
zařízení iPod a iPhone
(hudba a videozáznamy)





Přední vstup Aux





ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU
3 RCA-CINCH výstupy
předzesilovače





Výstup s
vysokou úrovní





Přímé ovládání
subwooferu





KVALITNÍ ZVUK

PŘÍMO KE ZDROJI
Přeneste přehrávání hudby a obrazu ze všech oblíbených zdrojů do automobilu. Naše zcela nová digitální mediální centra jsou navržena tak, aby v
dokonalé harmonii spolupracovala s přenosnými přístroji a digitálními formáty. Po připojení zařízení iPod nebo iPhone nebo vložení USB disku či SD
karty můžete vychutnat přehrávání vysoce kvalitní hudby a obrazu nebo provádět vysokorychlostní procházení a zcela intuitivní ovládání přímo při
sezení za volantem. Nastal čas vyjít vstříc zdroji vaší zábavy v automobilu.

INTUITIVNÍ OTOČNÝ OVLADAČ
Uživatelské rozhraní našich digitálních mediálních center bylo navrženo s ohledem na
harmonickou spolupráci s otočným ovladačem hlavních jednotek. Pomocí jediného kolečka
můžete procházet seznamy vysokou rychlostí, vyhledávat hudbu a videozáznamy v zařízení
iPod podle abecedy a rychle přecházet na nové funkce. A díky 3-palcovému TFT displeji je
ovládání veškerých funkcí zcela intuitivní.

Zesilovač s tranzistory
MOSFET 50 W x 4





Tuner RDS





8-pásmový
graﬁcký ekvalizér





Funkce Sonic Center
Control (řízení polohy
akustického středu)





Automatická
ekvalizace (Auto EQ)





ASR (pokročilá
rekonstrukce zvuku)





Filtr se spodní a horní
propustí (LPF/HPF)





Přizpůsobení úrovně
hlasitosti zdroje signálu





INTEGRACE A OVLÁDÁNÍ
3-palcový plnobarevný
TFT displej





Otočný ovladač





Vlastní nastavení
barev





Vstup pro dálkový
ovladač na volantu





3-PALCOVÝ PLNOBAREVNÝ TFT DISPLEJ
Naše digitální mediální centra jsou vybavena 3-palcovým plnobarevným TFT displejem, který umožňuje přehrávání obrazu ve vysoké kvalitě. Během
přehrávání hudby ze zařízení iPod nebo iPhone můžete také zobrazovat v nich uloženou graﬁku obalů alb a měnit barvy pozadí či obrazovky.

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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CD RECEIVERY
Konec kompromisů, pokud jde o poslech hudby v automobilu. Náš sortiment CD receiverů pro rok 2010 vám poskytuje prostor zaměřit se na prvky,
které v automobilovém zvukovém systému považujete za důležité. Nabídka obsahuje širokou škálu různých modelů pro různé potřeby. Díky přímému
přehrávání z iPodu, iPhonu, USB zařízení a SD karet můžete vzít celou svou hudební sbírku na cestu. Užijte si komunikaci hands-free z mobilního telefonu
podporujícího technologii Bluetooth bez stresu. Připojením přídavných zesilovačů, reproduktorů a subwooferů vybudujete ideální systém podle svých
představ. Vylaďte zvuk podle vlastní chuti pomocí vyspělých audio funkcí. Vyjeďte se značkou Pioneer a poznejte, co vše může udělat pro vaší hudbu.

DEH-7200SD

K dispozici je volitelný dálkový ovladač (CD-R320).

CD RDS RECEIVER

ČELNÍ PANEL VÝKLOPNÉHO TYPU
Model DEH-7200SD je vybaven čelním panelem výklopného typu. Čelní panel přístroje se při stisknutí otevře a odkryje štěrbinu pro kompaktní CD disky a zásuvku
pro kartu SD. Po vložení požadovaného média můžete čelní panel vrátit zpět, aby byl zachován hladký a čistý vzhled palubní desky vozu.

SLOT PRO PAMĚŤOVOU SD KARTU
Vezměte si celou svou hudební sbírku s sebou na cestu. Každý SD CD tuner Pioneer je vybaven
slotem pro SD kartu, který je diskrétně schovaný za čelním panelem. Stačí tedy jen zasunout
kartu SD nebo SDHC s oblíbenými skladbami. Již nemusíte mít žádné starosti s ponecháváním
sbírky kompaktních CD disků nebo přenosného audio přehrávače v automobilu; stačí jen
přenést skladby na SD kartu a ponechat ji ve slotu. Všechny SD CD tunery pro rok 2010
podporují přehrávání široké škály souborových formátů včetně MP3, WMA, WAV a AAC.
Jde o nejpohodlnější způsob, jak vzít veškerou hudbu s sebou.
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DEH-5200SD

DEH-6200BT

DEH-7200SD
PŘIPOJITELNOST MÉDIÍ
Bezdrátová
technologie Bluetooth



Slot pro paměťovou
SD kartu



Přední vstup USB







Přímé ovládání
zařízení iPod a iPhone
(videozáznamy)







Přední vstup Aux









ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU

DEH-6200BT

3 RCA-CINCH výstupy
předzesilovače
K dispozici je volitelný dálkový ovladač (CD-SR110).

CD RDS RECEIVER S ROZHRANÍM BLUETOOTH



2 RCA-CINCH výstupy
předzesilovače




Výstup s
vysokou úrovní



Přímé ovládání
subwooferu








VYSOCE KVALITNÍ ZVUK
Zesilovač s tranzistory
MOSFET 50 W x 4







Tuner RDS







5-pásmový
graﬁcký ekvalizér







ASR (pokročilá
rekonstrukce zvuku)







Filtr se spodní a horní
propustí (LPF/HPF)







Přizpůsobení úrovně
hlasitosti zdroje signálu











INTEGRACE A OVLÁDÁNÍ
Otočný ovladač



Plně bodový
modrý OEL displej



Jasný bílý
OEL displej

DEH-5200SD
CD RDS RECEIVER

K dispozici je volitelný dálkový ovladač (CD-R320).




Vícejazyčné
uživatelské rozhraní*



Čelní panel
výklopného typu



Vstup pro dálkový
ovladač na volantu









* Angličtina, francouzština, němčina,
italština, španělština, holandština a
ruština.

PLNĚ BODOVÝ MODRÝ OEL DISPLEJ
Díky plně bodovému OEL displeji (organický elektroluminiscenční displej) se organizace hudebních nahrávek stává
mnohem jednodušší. Informace zobrazené ve třech řádcích
usnadňují vyhledávání a výběr skladeb z různých zdrojů,
například z SD karty, disku USB nebo zařízení iPod či iPhone.
Technologie OEL dále umožňuje sledování ze širokých úhlů,
poskytuje aktivní trojrozměrné vizuální prvky a vysoký kontrast
a jas i za slunečního světla.
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DEH-4200SD
DEH
4200SD

K dispozici je volitelný dálkový ovladač (CD-R320).

CD RDS RECEIVER

DEH-3200UB
DEH
3200UB
CD RDS RECEIVER

5-PÁSMOVÝ GRAFICKÝ EKVALIZÉR (GEQ)
Převezměte kontrolu nad zvukem v automobilu. 5-pásmový graﬁcký ekvalizér Pioneer (GEQ) umožňuje nastavit 5 samostatných kmitočtových pásem, čímž můžete
upravit úrovně ekvalizace tak, aby přesně odpovídaly akustice vozidla a vašemu vkusu. Používání 5-pásmového graﬁckého ekvalizéru usnadňuje 7 předvolených
ekvalizačních křivek, které lze kdykoli vyvolat.

PŘEDNÍ VSTUP USB
Přední zásuvka USB umožňuje mnohem pohodlněji poslouchat hudbu z přenosných přehrávačů na cestách. Nyní můžete rychle a snadno
připojit zařízení USB přímo k čelnímu panelu CD receiveru*. Vyhnete se tak riskantnímu připojování přídavných zdrojů za jízdy.

* Firma Pioneer doporučuje použít volitelný kabel CD-U50E určený pro bezpečné připojování zařízení USB během jízdy.

30

DEH-2200UB*

DEH-1200MP**

DEH-3200UB



Přední vstup USB







Přímé ovládání
zařízení iPod a iPhone
(videozáznamy)





Přední vstup aux















DEH-4200SD
Slot pro paměťovou
SD kartu

PŘIPOJITELNOST MÉDIÍ

ROZŠÍŘENÍ SYSTÉMU
3 RCA-CINCH výstupy
předzesilovače



Výstup předzesilovače
RCA-Cinch

DEH-2200UB/2200UBB/2220UB

Přímé ovládání
subwooferu

CD RDS RECEIVER





VYSOCE KVALITNÍ ZVUK

Model DEH-2200UBB
je vybaven modrým displejem.

Model DEH-2220UB
používá zelené osvětlení tlačítek.

Zesilovač s tranzistory
MOSFET 50 W x 4













Tuner RDS





5-pásmový
graﬁcký ekvalizér





ASR (pokročilá
rekonstrukce zvuku)





Filtr se spodní a horní
propustí (LPF/HPF)





Přizpůsobení úrovně
hlasitosti zdroje signálu















INTEGRACE A OVLÁDÁNÍ
Otočný ovladač





Jasný bílý
OEL displej





Vstup pro dálkový
ovladač na volantu





* DEH-2200UB, DEH-2200UBB a DEH-2220UB
** DEH-1200MP a DEH-1220MP

DEH-1200MP/1220MP
CD RDS RECEIVER

Model DEH-1220MP
používá zelené osvětlení tlačítek.

PŘEDNÍ VSTUP AUX
Do předního linkového vstupu Aux CD receiveru Pioneer lze připojit širokou škálu
přenosných audio zařízení pomocí kabelu s konektorem minijack*. Nyní můžete
vychutnat ještě více hudby na cestách.

* Přenosná zařízení připojte do přední zásuvky Aux CD receiveru pomocí volitelného kabelu CD-V150M.

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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PŘÍSLUŠENSTVÍ
Vylepšete si jízdu s naší sérií příslušenství pro hlavní jednotky.

ZPĚTNÉ KAMERY
Získejte lepší přehled o dění za vozidlem při couvání. Naše zpětné kamery snímají širokoúhlý obraz v prostoru za vozidlem a reprodukují jej na obrazovce v automobilu,
čímž vám dodávají větší pocit jistoty ve složitých situacích.

ND-BC4

ND-BC20PA

UNIVERZÁLNÍ ZPĚTNÁ KAMERA S VYSOKOU CITLIVOSTÍ

UNIVERZÁLNÍ ZPĚTNÁ KAMERA S VIZUÁLNÍ JEDNOTKOU DSP

Kamera ND-BC4 je osazena objektivem s vysokou citlivostí s mezním zorným
úhlem 135 stupňů a vestavěným čipem, který automaticky upravuje jas při jízdě
za světla nebo tmy.

Kamera ND-BC20PA je vybavena vizuální DSP jednotkou, která odstraňuje
veškeré efekty širokoúhlého zkreslení. Kamera také poskytuje “asistenci při
parkování”, která usnadňuje couvání při parkování.

K dispozici pro modely AVIC-F20BT, AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT, AVIC-F9220BT, AVH-5200DVD,
AVH-5200BT, AVH-P4200DVD, AVH-3200DVD a AVH-3200BT.

K dispozici pro modely AVIC-F20BT, AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT, AVIC-F9220BT, AVH-5200DVD,
AVH-5200BT, AVH-P4200DVD, AVH-3200DVD a AVH-3200BT.

DÁLKOVÉ OVLADAČE
Naše volitelné dálkové ovladače nabízejí pohodlný způsob ovládání hlavní jednotky Pioneer z pozice za volantem. Stačí pouze zjistit, který dálkový ovladač je s vaší
hlavní jednotkou kompatibilní.

CD-R55

CD-R320

AV DÁLKOVÝ OVLADAČ

DÁLKOVÝ OVLADAČ KARTOVÉHO TYPU

K dispozici pro modely AVH-5200DVD, AVH-5200BT, AVH-P4200DVD, AVH-3200DVD a AVH-3200BT.

K dispozici pro modely MVH-8200, MVH-8200BT, DEH-7200SD, DEH-6200BT, DEH-5200SD a DEH-4200SD.

CD-SR110
DÁLKOVÝ OVLADAČ NA VOLANT S BEZDRÁTOVOU
TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH
K dispozici pro modely AVH-5200BT, AVH-3200BT, MVH-8200BT and DEH-6200BT.
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CD-SR100
DÁLKOVÝ OVLADAČ NA VOLANT
K dispozici pro modely AVH-5200DVD, AVH-P4200DVD, AVH-3200DVD, MVH-8200, DEH-7200SD,
DEH-5200SD a DEH-4200SD.

KABELY PRO PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ iPod a iPhone
Jedním z těchto kabelů můžete snadno připojit svůj přehrávač iPod k hlavní jednotce. Podrobné informace o kompatibilitě přehrávačů iPod s hlavními jednotkami
naleznete na stránkách www.cz.pioneer.eu - www.sk.pioneer.eu.

CD-IU50

CD-IU50V

KABEL iPod – USB

VIDEOKABEL PRO PŘEHRÁVAČE iPod

Kabel CD-IU50 podporuje přehrávání hudby ze zařízení iPod.

Kabel CD-IU50V podporuje přehrávání hudby a videozáznamů ze zařízení iPod.

Kabel lze připojit k modelům AVIC-F320BT, AVIC-F3210BT, DEH-7200SD, DEH-6200BT, DEH-5200SD,
DEH-4200SD a DEH-3200UB.

Kabel lze připojit k modelům AVIC-F20BT, AVIC-F920BT, AVIC-F9210BT, AVIC-F9220BT, AVH-5200DVD,
AVH-5200BT, AVH-3200DVD, AVH-3200BT, MVH-8200 a MVH-8200BT.

CD-IU200V
VIDEOKABEL PRO PŘEHRÁVAČE iPod
Kabel CD-IU200V podporuje přehrávání hudby a videozáznamů ze zařízení
iPod.
Kabel lze připojit k modelu AVH-P4200DVD.

PRODLUŽOVACÍ KABEL USB

ADAPTÉR BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE BLUETOOTH

Prodlužovací USB kabel CD-U50E umožňuje bezpečnější připojení zařízení USB
k přední zásuvce USB na hlavní jednotce. Tento 50 cm kabel přibližuje USB
připojení k uživateli, čímž lze pohodlněji vyměňovat zdroje během jízdy.

Po připojení adaptéru Bluetooth CD-BTB200 k hlavní jednotce můžete v
automobilu telefonovat s volnýma rukama a používat audio streaming.

CD-U50E

CD-BTB200

PRODLUŽOVACÍ KABEL USB

ADAPTÉR BEZDRÁTOVÉ TECHNOLOGIE BLUETOOTH

Kabel lze připojit ke všem hlavním jednotkám Pioneer vybaveným přední zásuvkou USB.

Kabel lze připojit k modelu AVH-P4200DVD.

KABELY PRO VSTUP AUX
Tyto kabely zakončené konektorem minijack nabízejí širokou škálu možností připojení do vstupní zásuvky Aux na hlavní jednotce.

CD-V150M

CD-RM10

AV KABEL PRO MINIZÁSUVKU

AV KABEL PRO MINIZÁSUVKU – RCA-CINCH

Kabelem CD-V150M se připojují různé externí zdroje signálu, například přenosné
audio a video přehrávače, ke vstupu Aux hlavní jednotky.

Kabel CD-RM10 umožňuje připojení externího videozařízení nebo přenosného
audio přehrávače (například digitálního fotoaparátu, videokamery, herní
konzole, přenosného AV přehrávače, hudebního přehrávače nebo hudebního
telefonu).

Kabel lze připojit ke všem hlavním jednotkám se vstupem Aux.

Kabel lze připojit ke všem multimediálním DVD stanicím.

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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Existuje snad ještě něco více vzrušujícího, než ryzí a výkonný zvuk? Pokud jste
nadšenec automobilového zvuku, jste na správném místě. Náš rozsáhlý sortiment
přístrojů audio techniky představuje ideální způsob, jak přeřadit na vyšší rychlost,
pokud jde o zvuk v automobilu. Ať již hledáte čistou zvukovou dokonalost nebo
způsob, jak zvýšit úroveň decibelů, naše audio produkty vám vždy zajistí svěží
poslechové zážitky, bez kterých se neobejdete. Nastal čas na to, aby hudba stála za
poslech. Zvyšte hlasitost.

ZAPOSLOUCHEJTE SE
ZVUKOVÁ ČÁST

35

DOKONALÝ ZVUK
Dobrá hudba vyžaduje, aby byla poslouchána v nejvyšší možné kvalitě. Proto jsme vytvořili řadu špičkových audiozařízení, které pozvedávají kvalitu
zvuku na novou úroveň. Vzpomeňte si na profesionální studiové reproduktory TAD, které oceňují zvukoví technici na celém světě, protože poskytují
špičkovou reprodukci zvuku. Při vývoji audiozařízení do prostředí automobilu jsme použili stejnou ﬁlozoﬁi. Náš optický digitální referenční systém a
reproduktory řady RS jsou standardem na poli soutěžení o kvalitu zvuku v automobilu. Díky použití nejmodernějších technologií a kvalitních materiálů
tyto komponenty špičkové třídy poskytují nejvěrnější zvuk na trhu.

40 AUDIOFILSKÉ SOUČÁSTI

Vášnivě toužíte mít dokonalé audiozařízení. Rádi skládáte dohromady samostatné
komponenty a hledáte jejich nejlepší kombinaci. Požadujete vysoce kvalitní
výrobky, které posunou zážitek z poslechu na novou vyšší úroveň. Optický digitální
referenční systém společnosti Pioneer a referenční řady Pioneer jsou optimálním
řešením. Tyto systémy byly vyvinuty tak, aby splňovaly požadavky i nejnáročnějších
posluchačů na dokonalou reprodukci zvuku v prostředí automobilu. Jste připraveni
pozvednout vášeň do nových dimenzí?

TS-T01RSII

48 VYSOCE KVALITNÍ

AUDIO KOMPONENTY

Hudba je pro vás vším. Je součástí vašeho každodenního života. Víte, že není nic
lepšího, než poslouchat oblíbené písně nebo alba během jízdy automobilem. Ale je
stereofonní systém vestavěný v automobilu skutečně vhodný pro poslech hudby?
Společnost Pioneer nabízí mnoho řešení, jak učinit vysoce kvalitní zvuk dosažitelným.
Bez ohledu na to, zda hledáte zvuk nejvyšší třídy a špičková, prostorově úsporná
řešení se snadnou instalací nebo pouze chcete zvýšit kvalitu stávajících reproduktorů
umístěných v automobilu, vždy naleznete to, co vás uspokojí.

GM-D9500F
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ZVUKOVÉ PODÁNÍ
Výkon je to hlavní, na čem záleží. To je výchozí bod, o který se opíráme při konstrukci našich tuningových výrobků. Ať už se jedná o nejnáročnější soutěže
v akustickém tlaku nebo o předvádění na silnicích, nejlepší zařízení musí vždy hluboce zapůsobit. Stejnou mentalitu využíváme při konstrukci našich
zařízení řady ProDJ. Konečné výrobky navržené podle požadavků profesionálních DJ-jů, od kterých se očekává vrcholné podání večer co večer, nabízejí
spolehlivost a kvalitu, na kterých tito lidé budují svou pověst. Naše tuningové produkty byly postaveny na základě podnětů od profesionálních soutěžících
v oblasti akustického tlaku (SPL), kteří přesně vědí, jakou cestou dospět ke svému cíli v podobě deﬁnitivního výkonu.

64 PRO SPL

Při soutěžích v akustickém tlaku jsou nejdůležitějšími parametry výkon a spolehlivost. Z tohoto hlediska se u nás přistupuje k testování audiozařízení. Pokud zařízení
nevykazuje špičkovou kvalitu, nemůže obstát. Proto se při soutěžích v akustickém
tlaku volí produkty Pioneer. Naše zesilovače a subwoofery zkonstruované pro
dosažení vysokého akustického tlaku jsou pravidelnými účastníky na mezinárodní
scéně z jediného prostého důvodu: poskytují intenzivní a spolehlivý výkon.

TS-W8102SPL

68 NALADĚNÍ DO RYTMU ULICE

Hlasitá hudba patří na silnice, kde ji může poslouchat každý. K vytvoření působivého
hudebního zážitku je však potřeba použít odpovídající audiozařízení. Nic nepůsobí
lépe než produkty Pioneer určené pro použití na silnicích. Naše naladěné
subwoofery, zesilovače a reproduktory mají stylové provedení, jsou nabité
výkonem a zaručují pozvednutí úrovně poslechu do zcela nových dimenzí.

TS-W308D4
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DOKONALÝ ZVUK

VÁŠEŇ PRO RYZÍ ZVUK
Věrohodný zvuk nás vzrušuje i unáší. Je naší vášní - takovou, kterou jsme neustále vedeni k výrobě produktů překračujících hranice zvukové čistoty.
Důkazem toho je náš úspěch na soutěžní scéně vysoce kvalitního zvuku. Naše špičkové produkty jsou rovným dílem uznávány v řadách audioﬁlů i
zvukových nadšenců díky poskytování nejčistšího zvuku, jaký si lze představit. Proto jsme byli vždy první volbou pro ty, kteří mají zájem o hudbu.

AUDIOFILSKÉ SOUČÁSTI
40 OPTICKÝ DIGITÁLNÍ REFERENČNÍ SYSTÉM
42 REPRODUKTORY ŘADY RS
44 VÝROBKY REFERENČNÍ ŘADY PIONEER VYSOKÉ TŘÍDY
46 VYSOCE KVALITNÍ VÝROBKY REFERENČNÍ ŘADY PIONEER

VYSOCE KVALITNÍ AUDIO KOMPONENTY
48 REPRODUKTORY TS-E
51 ŚPIČKOVÁ PROSTOROVĚ ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ
54 REPRODUKCE BASŮ V LIBOBOVOLNÉM

PROSTORU
57 ZVUK NA MÍRU

60 REPRODUKTORY TS-G
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ŠPIČKOVÍ ZVUKOVÍ ODBORNÍCI
TÝM PIONEER
Chtěli bychom vám představit náš spolehlivý tým audioﬁlů: tým Pioneer. Tento tým složený z nejlepších evropských specialistů na instalace automobilové zvukové
techniky se pravidelně účastní nejnáročnějších zvukových soutěží ve svém oboru. K dosažení úspěchu na nejvyšší úrovni tým Pioneer potřebuje ty nejlepší audio
přístroje, jaké existují. Přesně tam míříme. Jde o dokonalé partnerství. Zatímco tým Pioneer soutěží s našimi špičkovými audio přístroji, získáváme cenné informace o
tom, jak si naše výrobky stojí na nejvyšších příčkách.

VÝSLEDKY SOUTĚŽÍ 2009
Během 4 let od svého založení začal tým Pioneer postupně dominovat evropským soutěžním scénám. Nezklamal ani v roce 2009. Tento rok byl ve znamení
vrcholového podání na všech hlavních národních a evropských soutěžích s vyvrcholením úspěchu na nejnáročnější soutěži roku 2009 o
vysoce kvalitní zvuk: Evropské ﬁnále asociace EMMA (Evropská asociace mobilních médií) v holandském Rotterdamu.

VŠECHNY SOUTĚŽE ROKU 2009:

EVROPSKÉ FINÁLE ASOCIACE EMMA 2009:

NÁRODNÍ FINÁLE 2009:

184 pohárů na všech soutěžích
109 pohárů za první místa
 52 pohárů za druhá místa
 23 pohárů za třetí místa

2 evropští mistři

21 národních mistrů

8 evropských vicemistrů

3 národní vicemistři



6 třetích míst

HLEDÁNÍ DOKONALÉHO ZVUKU V PROSTŘEDÍ AUTOMOBILU
Tým Pioneer se orientuje na hledání dokonalého zvuku v prostředí automobilu. A na této cestě s ním jdeme společně. Na soutěžích o vysoce kvalitní zvuk jde především
o reprodukci zvuku co nejblíže k originálu. Cílem je dosažení zvukové čistoty, nikoli největší hlasitosti nebo nejvyššího výkonu. Za úspěchy týmu Pioneer na této úrovni
stojí vítězné kombinace našich špičkových audio přístrojů a zkušenosti s instalací. Úspěch týmu Pioneer opakovaně dokázal, že naše špičkové audio přístroje jsou
nejlepší ve své třídě, pokud jde o reprodukci ryzího zvuku.

PŘÍNOSY ÚSPĚCHU
Zatímco se tým Pioneer těší vítězství, naši konstruktéři
se stále učí novému. Soutěže o vysoce kvalitní zvuk jsou
zkušební arénou pro naše výrobky. Poznáváme, jak
naše audio přístroje reagují v nejtvrdších podmínkách
podrobeny nejpřísnějším zkouškám. Znalosti, které
získáváme, aplikujeme na celou výrobní řadu audio
produktů. Zaručujeme tedy vždy nejlepší možnou
kvalitu pro poslech vaší hudby.

SEZNAMTE SE S TÝMEM PIONEER:
WWW.PIONEER.EU/TEAMPIONEER
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OPTICKÝ DIGITÁLNÍ
REFERENČNÍ SYSTÉM
Chcete dosáhnout vrcholu v oblasti automobilového zvuku? Optický digitální referenční systém (ODR) představuje jediný způsob získání zkušeností s
poslechem ryzího zvuku v automobilu. Audio systém ODR, který je výsledkem naší cesty za dokonalým zvukem v prostředí automobilu, představuje
mistrovské dílo designu a konstrukce. Tajemství spočívá v digitálním propojení veškerých systémových součástí, které přináší čistý a živý zvuk podle
nejvyššího standardu. Vítejte v automobilovém zvukovém systému vašich snů.

RS-D7RII

Včetně dálkového ovladače.

TUNER S PŘEHRÁVAČEM CD DISKŮ

RYZÍ ZVUKOVÁ DOKONALOST
Systém ODR poskytuje ryzí zvuk díky použití optického digitálního propojení mezi systémovými součástmi. Zesilovače lze připojit k hlavní jednotce digitálně,
čímž je zachována kvalita audio signálu s úplným odstraněním zkreslení. Toto řešení zaručuje nejdokonalejší přenos audio signálu do reproduktorů s poskytnutím
bezkonkurenčních zážitků v oblasti zvukové čistoty.

RS-A9
DIGITÁLNÍ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ S INTEGROVANÝM DIGITÁLNÍM
SIGNÁLOVÝM PROCESOREM (DSP)

RS-A7
DIGITÁLNÍ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ
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AXM-P90RS
HLAVNÍ JEDNOTKA AUDIOSYSTÉMU

PŘECHOD NA RYZÍ ZVUK
Pokud je v automobilu již výrobcem nainstalována hlavní jednotka, kterou není možné snadno vyměnit, model AXM-P90RS představuje nejjednodušší způsob, jak
dosáhnout nejvyšší možné kvality poslechu. Pomocí této jednotky systému lze vytvořit úplný zvukový systém přizpůsobený konkrétním požadavkům posluchače
a interiéru automobilu. Pro dosažení maximální součinnosti použijte model AXM-P90RS společně s univerzálním digitálním předzesilovačem RS-P90, aby se v
prostředí automobilu vytvořilo ideální zvukové pole.

RS-P90
UNIVERZÁLNÍ DIGITÁLNÍ PŘEDZESILOVAČ

DEQ-P90
DIGITÁLNÍ PŘEDZESILOVAČ/EKVALIZÉR

VÝBĚR MISTRŮ
Systém ODR je základem některých nejlepších evropských automobilových instalací. Všichni naši evropští mistři, Dirk Wölﬁnger, Ketil Skjei a Ivan Izraylev zvítězili
na vrcholových scénách s komponentami systému ODR. Na evropském ﬁnále asociace EMMA 2009 dosáhli všichni nejvyššího hodnocení v příslušných kategoriích a
nesou tak vyznamenání evropských vítězů.

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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REPRODUKTORY ŘADY RS
Reproduktory RS jakožto ideální doplňky systému ODR byly navrženy na reprodukci zvuku v nejčistší podobě. Tyto reproduktory, které jsou ručním dílem
zkušených konstruktérů, zaručují nejpřirozenější a nejvěrohodnější reprodukci vstupního audio signálu. Vaše hudba dostane nový život, každý její detail
bude znít jako součást bohaté struktury. Zvuk, jaký jste nikdy předtím neslyšeli.

TS-T01RSII
3,5 CM SUPERVÝŠKOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ REPRODUKTOR

TS-SO1RSII
7,7 CM STŘEDOPÁSMOVÝ REPRODUKTOR

JASNÁ VOLBA
Není náhoda, že tolik členů týmu Pioneer si pro své systémy zvolilo reproduktory RS. Účastníci soutěží o vysoce kvalitní zvuk potřebují komponenty, na které se
mohou při opakovaných projevech spolehnout. A pokud jde o trvalé dosažení nejčistšího a nejprůzračnějšího zvuku, neexistuje nic, co by se našim komponentám
RS mohlo vyrovnat.
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TS-M01RSII
17 CM STŘEDOBASOVÝ MĚNIČ

TS-W01RSII
25 CM SUBWOOFER

UD-N01RSII
SYSTÉM 2-PÁSMOVÝCH PASIVNÍCH VÝHYBEK

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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VÝROBKY REFERENČNÍ
ŘADY PIONEER VYSOKÉ TŘÍDY
Výrobky Pioneer referenční řady třídy high-end (PRS) jsou známé reprodukcí hladkého a čistého zvuku, který ve své kategorii překonává vše ostatní.
Proto je tento systém stálou volbou pro účastníky soutěží o vysoce kvalitní zvuk. Tento opravdu špičkový systém kombinující nejvyspělejší součásti s
inovativními technologiemi a prvotřídními materiály produkuje přesný a výkonný zvuk, který je třídou sám o sobě. Jste připraveni poznat vyšší úroveň
zvuku v automobilu?

DEX-P99RS

Včetně dálkového ovladačee.

KOMPONENTOVÝ CD PŘEHRÁVAČ/TUNER RDS

NEJLEPŠÍ V EVROPĚ
Model DEX-P99RS získal prestižní ocenění “Evropský automobilový přístroj třídy high-end roku 2009-2010” od Evropské Asociace
pro obraz a zvuk (EISA). Kladné hodnocení získal za “zcela první autonomní hlavní jednotku, která je reálným high-endem”.
Asociace EISA je největší vydavatelskou multimediální organizací v Evropě, která sdružuje přes 50 multimediálních a elektronických
časopisů. Každým rokem uděluje ocenění za vynikající produkty a technologie ze široké škály audiovizuálních kategorií.

SOUSTAVA 4-PÁSMOVÝCH DIGITÁLNÍCH VÝHYBEK

OBVODY ŘÍDÍCÍCH TAKTOVACÍCH
IMPULZŮ ZVUKU

Model DEX-P99RS nabízí nejpřesnější funkce na vyladění zvuku, jaké lze
očekávat u hlavní jednotky. 4-pásmová soustava digitálních aktivních výhybek
působící nezávisle v levém a pravém kanálu umožňuje nastavení dělicího
kmitočtu, strmosti výhybek, úrovně a fáze pro čtyři samostatná pásma
(hloubky, středy, výšky a subwoofer). Toto řešení zaručuje hladký přechod mezi
kmitočtovými pásmy a umožňuje maximální využití potenciálu jednotlivých
reproduktorů v soustavě s více reproduktory. Funkce automatického časového
přizpůsobení v síti aktivních výhybek umožňuje přesné vyladění každého
pásma. Výsledkem je dokonale vyvážená akustika a deﬁnitivní kvalita zvuku v
prostředí automobilu.

Nejvyspělejší integrované obvody vyžadují taktovací impulzy špičkové
kvality na přesné zpracování digitálních dat při ještě vyšších rychlostech
bez jakéhokoli zkreslení. Nové obvody řídících taktovacích impulzů modelu
DEX-P99RS, které jsou převzaty z technologie ODR, generují taktovací
vlnové průběhy na čtení a zpracování digitálních signálů s výjimečnou
přesností a s odstraněním přenosového šumu způsobeného jitterem.
Výsledkem je překvapivě čistá reprodukce zvuku v nejvyšší kvalitě.

32-BITOVÝ BINÁRNÍ DIGITÁLNÍ SIGNÁLOVÝ
PROCESOR (DSP) S PLOVOUCÍ DESETINNOU TEČKOU

PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ iPod A iPhone PŘES
ROZHRANÍ USB

Model DEX-P99RS je vybaven 32-bitovým binárním digitálním signálovým
procesorem (DSP) s plovoucí desetinnou tečkou pro vysoce přesné a rychlé
zpracování zvuku. Použití DSP procesoru s “plovoucí desetinnou tečkou”
umožňuje dosažení podstatně vyšší přesnosti, zejména při vysokých kmitočtech
a nízkých úrovních signálu.

Užívejte si přehrávání hudby ze zařízení iPod nebo iPhone přes zásuvku
rozhraní USB modelu DEX-P99RS. Funkce přímého digitálního přenosu
přenáší digitální signál přímo ze zařízení iPod do digitálního signálového
procesoru (DSP) pro dosažení vysoce kvalitní zvukové reprodukce.
Zařízení iPod nebo iPhone lze ovládat také přímo z hlavní jednotky, čímž
je dosaženo deﬁnitivního stupně pohodlí.
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TS-C172PRS

MAX. VÝKON 200 W

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 50 W

TS-C132PRS

MAX. VÝKON 150 W

13 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE SAMOSTATNÝCH
REPRODUKTORŮ
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 30 W

EXKLUZIVNÍ PŘEDNES
Naše nové reproduktory řady PRS navržené a zkonstruované pro vážné audioﬁly produkují extrémně vyrovnaný a přesný zvuk podložený výkonem soutěžní třídy. Takto
dokonalý soulad elegance a síly umožňuje těmto reproduktorům třídy high-end generovat extrémně expanzivní zvuk o mnoha rozměrech s reprodukcí veškerých
hudebních jemností v podobě bohatých detailů. Reproduktory řady PRS nabízející vysoce nadstandardní přednes lze instalovat se stejnou jednoduchostí, jako
obyčejné reproduktory. Konstrukce basového měniče s vnitřním magnetem umožňuje podstatné snížení rozměrů koše a reproduktory lze tedy integrovat do široké
škály automobilových dveří. Obdržíme tím ideální reproduktory na konkurenční úrovni pro každodenní použití.

TS-S062PRS

MAX. VÝKON 60 W

STŘEDOTÓNOVÝ MĚNIČ 6,6 CM
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 15 W

PRS-A900
4-KANÁLOVÝ MŮSTKOVÝ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ
MAXIMÁLNÍ VÝKON 4 x 100 W (4 Ω)/2 x 200 W (4 Ω)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON 4 x 50 W (4 Ω)/2 x 100 W (MŮSTKOVÝ REŽIM 4 Ω)

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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VYSOCE KVALITNÍ VÝROBKY
REFERENČNÍ ŘADY PIONEER
Vysoce kvalitní produkty Pioneer referenční řady se pravidelně účastní soutěží o vysoce kvalitní zvuk - a s dobrou odezvou. Tento špičkový systém známý
tím, že je nejlepší ve své třídě díky schopnosti reprodukovat věrohodný a přirozený zvuk, představuje dokonalou kombinaci vyspělých technologií,
zvukových funkcí třídy high-end a elegantního designu. Pokud hledáte dokonalejší zvukový přednes, vysoce kvalitní produkty řady PRS vás nikdy
nezklamou.

DEH-P88RSII

Včetně dálkového ovladače kartového typu.

KOMPONENTOVÝ CD PŘEHRÁVAČ/TUNER RDS

REŽIM 3-PÁSMOVÝCH AKTIVNÍCH VÝHYBEK
Uvedením modelu DEH-P88RSII do “režimu výhybek” vytvoříte vlastní 3-pásmovou digitální síť. Připojením externích zesilovačů můžete samostatně ovládat pásmo
vysokých, středových a nízkých kmitočtů a dosáhnout tak jejich zřetelnější separace. Výsledkem je plnější a přirozenější zvuk s maximálním využitím potenciálu
každého reproduktoru v systému.

PRS-D420
D420
4-KANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-FD
MAXIMÁLNÍ VÝKON 4 x 150 W (4 Ω)/2 x 600 W (4 Ω)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON 4 x 75 W (4 Ω)/4 x 150 W (2 Ω)/2 x 300 W (4 Ω)

PRS-D220
2-KANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-FD
MAXIMÁLNÍ VÝKON 2 x 300 W (4 Ω)/1 x 1.200 W (4 Ω)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON 2 x 150 W (4 Ω)/2 x 300 W (2 Ω)/1 x 600 W (4 Ω)

PRS-D1200M
JEDNOKANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-D
MAXIMÁLNÍ VÝKON 1 x 800 W (4 Ω)/1 x 1.200 W (1 Ω/2 Ω)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON 1 x 400 W (4 Ω)/1 x 600 W (2 Ω)/1 x 600 W (1 Ω)

46

TS-W252PRS MAX. VÝKON 800 W
25 CM SUBWOOFER S JEDINOU KMITACÍ CÍVKOU O IMPEDANCI 4 Ω
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 400 W

NOVÝ STANDARD ZVUKOVÉ REPRODUKCE
Připravte se na to, že budete svědky nové generace ryzího automobilového zvuku. S využitím všech našich zkušeností ze soutěžních scén o vysoce kvalitní zvuk jsme
dokončili reproduktory řady PRS nabízející deﬁnitivní poslechové zážitky. Nový sortiment produktů řady PRS zahrnující komponentovou sadu reproduktorů, 6,6 cm
středotónový měnič a 25 cm subwoofer nabízí dokonalou kombinaci součástí pro libovolný audio systém třídy high-end. Středotónový měnič a komponentová sada
v kombinaci s novým subwooferem PRS vycházející z naší koncepce Open & Smooth™ tvoří špičkový 4-pásmový systém, který poskytuje překvapivě čistou a detailní
reprodukci zvuku. Náš nový subwoofer PRS byl navržen jako jeden z nejrychlejších a nejpřesnějších subwooferů na trhu. Díky vysoké citlivosti a bezkonkurenční
linearitě nabízí věrohodnou reprodukci basů se silným působením na posluchače. Tato nová řada produktů PRS má předpoklady stát se průmyslovým standardem ve
své třídě podobně, jako se již dříve staly produkty řady ODR a RS.

VÝKON V AKCI
Pascala Seilera z týmu Pioneer na rok 2009 jen tak nezapomene. Díky jeho automobilové instalaci s vysoce kvalitními produkty PRS se stal německým i švýcarským
národním mistrem a evropským vicemistrem v soutěžní kategorii vyspělých multimédií asociace EMMA. Za štědrým výkonem jeho působivého systému stojí 2 velké
subwoofery PRS a 4 špičkové digitální zesilovače PRS.

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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REPRODUKTORY TS-E
Popsat zážitky z poslechu opravdu špičkových automobilových audio přístrojů není jednoduché. Hudbu slyšíte dokonaleji a rozpoznáváte každý její detail,
strukturu i nástroj stejně, jako kdybyste poslouchali živé vystoupení přímo v automobilu. Přesně takové zážitky vám nabízejí naše reproduktory řady TS-E.
Tyto modely založené na koncepci Open & Smooth™ poskytují silný a přesný zvuk s hladkým tonálním vyvážením
mezi oktávami a dokonalou reprodukcí všech kmitočtů. Nastal čas na poslech přesného a uceleného zvuku, který zcela
změní přístup k poslechu hudby v prostředí automobilu.

TS-E170CI

MAX. VÝKON 260 W

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 60 W

TS-E130CI

MAX. VÝKON 180 W

13 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 35 W
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TS-E1702IS

MAX. VÝKON 280 W

17 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 60 W

TAJEMSTVÍ ČISTÉHO ZVUKU
Koncepce Open & Smooth™ je výsledkem dlouholeté spolupráce mezi týmem Pioneer a našimi zvukovými techniky. Jaká je základní myšlenka? Přesný zvuk mohou
zaručit jen reproduktory, které dokáží rekonstruovat původní prostředí, kde zvuk vznikl. Představte si vystoupení na živé scéně. Rozměry scény, pohyby hudebníků
a odrazy zvukových vln - všechny tyto detaily dávají přednesu živý charakter. Reproduktory využívající technologii Open & Smooth™ dokáží takové
prostředí znovu vytvořit. Výsledkem je vyrovnaný, vícerozměrný zvuk, který posluchačům umožní prožít skutečný zážitek z hudby, jako kdyby se
nacházeli na živém vystoupení.

OTEVŘENÝ

HLADKÝ

Prožijte hudební zážitek, jako kdyby hudba přicházela z širokého otevřeného
jeviště umístěného před palubní deskou automobilu.

Zaposlouchejte se do hladkých přechodů mezi jednotlivými zvukovými
kmitočty, které hudbě dodají přirozenost a dynamiku.
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TS-E2002I

MAX. VÝKON 360 W

20 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 90 W

TS-E6902I

MAX. VÝKON 360 W

TS-E1702I

MAX. VÝKON 180 W

KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY O ROZMĚRECH 6" x 9"

17 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 80 W

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 35 W

TS-E1302I

MAX. VÝKON 180 W

TS-E1002I

MAX. VÝKON 110 W

13 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY

10 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 35 W

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 25 W

VÍCEVRSTVÁ TLUMICÍ A ABSORPČNÍ PĚNA

PĚNOVÝ KROUŽEK NA TLUMENÍ ZVUKU

Umístěte přímo za reproduktor, aby byla zajištěna absorpce stojatých vln.

Tento kroužek umístěte kolem předních reproduktorů, aby nedocházelo k akustickým únikům.
Kroužky jsou k dispozici pro reproduktory o průměru 17 a 13 cm.

UD-K201
SADA NA TLUMENÍ ZVUKU
Využijte potenciálu automobilových dveřních reproduktorů na maximum. Vlivem některých konstrukčních materiálů automobilových dveří může dojít ke značnému
snížení výkonu reproduktorů. Sada na tlumení zvuku UD-K201 představuje jednoduché řešení na zlepšení zvuku dveřních reproduktorů. Tento vysoce kvalitní tlumicí
materiál lze rychle a snadno nainstalovat do dveří pro zdokonalení akustického prostředí. Výsledky jsou patrné ihned: okamžité zlepšení kvality zvuku, které ihned
poznáte při poslechu své oblíbené hudby.
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ŠPIČKOVÁ PROSTOROVĚ
ÚSPORNÁ ŘEŠENÍ
Chcete zlepšit zvukový přednes ve svém automobilu bez obětování celého zavazadlového prostoru? Naše prostorově úsporné zesilovače a subwoofery
zabírají jen zlomek prostoru v porovnání s konvenčními audio přístroji. Subwoofery mělkého typu s malou hloubkou a velkým zvukem představují
deﬁnitivní řešení pro milovníky hladkých, hlubokých basů, kteří mají k dispozici jen omezený prostor. Naše výkonné digitální zesilovače řady GM váš
systém rozšíří o špičkovou digitální technologii a přitom mají rozměry o méně než polovinu nižší, než konvenční zesilovače. Vyzkoušejte špičkový zvuk,
ať jezdíte v jakémkoli voze.

SUBWOOFERY MĚLKÉHO TYPU
Montážní hloubka:
30 cm subwoofer:
8,1 cm
25 cm subwoofer:
7,5 cm

TS-SW3001S4/S2

MAX. VÝKON 1.5000 W

30 CM SUBWOOFER MĚLKÉHO TYPU S JEDNOU KMITACÍ CÍVKOU (K DISPOZICI VE VERZI 2 Ω A 4 Ω)
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 400 W

TS-SW2501S4/S2 MAX. VÝKON 1.200 W
25 CM SUBWOOFER MĚLKÉHO TYPU S JEDNOU KMITACÍ CÍVKOU
(K DISPOZICI VE VERZI 2 Ω A 4 Ω)

TS-SW841D

MAX. VÝKON 500 W

20 CM SUBWOOFER MĚLKÉHO TYPU S JEDNOU KMITACÍ CÍVKOU 4 Ω
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 120 W

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 300 W

PEVNÉ JAKO SKÁLA
Pro dosažení vysoké pevnosti a stability jsou membrány mnoha reproduktorů a subwooferů Pioneer vyztuženy čedičovými vlákny. Použití čedičových vláken
v membránách reproduktorů Pioneer je jedinečné a umožňuje vytvořit reproduktory a subwoofery poskytující přesnější zvuk a lepší reprodukci basů. Součástí
výrobního procesu těchto vysoce pevných membrán je roztavení práškové vulkanické čedičové skály při teplotě nad 1.480°C a roztažení
do dlouhých a tenkých vláken. Tato vlákna se následně propletou s ostatními materiály membrány a společně zataví s použitím pěnového
materiálu IMPPTM. Výsledkem je lehký, extrémně pevný a kvalitně tlumený reproduktor vykazující stabilitu při extrémních teplotách, který
je také přátelský k životnímu prostředí.

Vulkanická čedičová skála



Čedičová vlákna

ROZŠIŘTE SVŮJ SYSTÉM NAŠIMI OZVUČNICOVÝMI
BOXY NA MÍRU: STR. 77.

Reproduktorová membrána osazená čedičovými vlákny

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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DIGITÁLNÍ ZESILOVAČE GM

GM-D9500F
4-KANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-FD
MAXIMÁLNÍ VÝKON 4 x 150 W (4 Ω)/2 x 400 W (4 Ω)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON 4 x 75 W (4 Ω)/2 x 200 W (můstkový režim 4 Ω)/4 x 100 W (2 Ω)

ODLIŠNOSTI TŘÍDY-D

40

PROUD A

Naše digitální zesilovače řady GM používají technologii třídy D, což jim dovoluje
překonat nedostatky konvenčních zesilovačů pracujících ve třídách A a AB. Zatímco
konvenční zesilovače přeměňují mnoho energie na teplo, zesilovače používající
technologii třídy D využívají energii mnohem hospodárněji - až 70 % vstupního výkonu
přivádějí do zátěže na výstupu. Znamená to, že k vytvoření vysokého výstupní výkonu
potřebují jen malý vstupní výkon. Výsledkem je zesilovač, který k dosažení stejného
výstupního výkonu vyžaduje pouhé dvě třetiny proudu konvenčního zesilovače.

ZÁVISLOST PROUDU NA VÝSTUPNÍM VÝKONU VÝKON
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VÝSTUPNÍ VÝKON WATT  4 Ω
Zesilovač v třída-AB

Zesilovač v třída-D

KOMPAKTNÍ A ZÁROVEŇ VÝKONNÝ
Naše digitální zesilovače řady GM se vyznačují extrémně kompaktními rozměry. Díky inovativní obvodové konstrukci lze jejich rozměry snížit na pouhých 45 % rozměrů
konvenčních zesilovačů. Ačkoli jsou takto malé, jejich projev není podroben jakémukoli kompromisu. Tyto kompaktní jednotky mohou snadno dodávat stejný výstupní
výkon, jaký lze očekávat u analogových zesilovačů.

45 % VELIKOSTI,
100 % VÝKONU
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GM-D8500M
JEDNOKANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-D
MAXIMÁLNÍ VÝKON 1 x 600 W (4 Ω)/1 x 1.200 W (2 Ω)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON 1 x 300 W (4 Ω)/1 x 600 W (2 Ω)

GM-D7500M
JEDNOKANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-D
MAXIMÁLNÍ VÝKON 1 x 400 W (4 Ω)/1 x 800 W (2 Ω)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON x 200 W (4 Ω)/1 x 400 W (2 Ω)

SNADNÁ CESTA K ROZŠÍŘENÍ VAŠEHO SYSTÉMU
Jsme si vědomi, že každý člověk nevlastní hlavní jednotku Pioneer. Proto jsme usnadnili vytvoření vlastního systému okolo stávajícího autorádia. Naše digitální
zesilovače GM jsou vybaveny vstupy pro reproduktorový signál, které umožňují připojení originální (OEM) hlavní jednotky (nebo libovolné jednotky, která není
vybavena typickými výstupy RCA-CINCH) přímo k zesilovači bez nutnosti přidávání dalších adaptérů. Toto řešení podstatně urychluje instalaci.

MINIMÁLNÍ PROSTOR, MAXIMÁLNÍ VÝKON
Vytvoření špičkového audio systému již neznamená nutnost obětovat veškerý prostor v automobilu. Kombinace našich špičkových, prostorově úsporných součástí
představuje ideální řešení při prostorových omezeních. Naše digitální zesilovače řady GM lze snadno umístit do těsných prostorů, kam se konvenční zesilovače
nevejdou. Subwoofery mělkého typu používají jedinečný systém řízení zdvihu se vzduchovým závěsem. Tento vyspělý konstrukční prvek umožňuje
nahradit tlumič subwooferu utěsněnou vzduchovou kapsou. Díky tomuto řešení lze dramaticky snížit rozměry ozvučnice subwooferu. Ozvučnice
našich subwooferů mělkého typu mohou být až o 70% menší, než ozvučnice konvenčních subwooferů. S naší prostorově úspornou řadou produktů
získáte veškerý výkon a přednes špičkového systému s využitím jen zlomku prostoru.

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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REPRODUKCE BASŮ V
LIBOBOVOLNÉM PROSTORU
Naše aktivní subwoofery vyžadující jen minimální prostor a krátký čas na instalaci představují deﬁnitivní řešení typu “vše v jednom” na reprodukci
výkonných, energických basů v prostředí automobilu. Tyto subwoofery s extrémně kompaktními rozměry jsou navrženy tak, aby zabíraly prostory, které
nevyužíváte, čímž přispívají k účinnějšímu využívání prostoru v automobilu. Všechny z nich jsou osazeny vestavěným zesilovačem s tranzistory MOSFET,
čímž odpadá nutnost instalace externího zesilovače ovládajícího subwoofer. Toto řešení nejen šetří prostor, ale také maximálně urychluje instalaci - stačí
jen umístit subwoofer do automobilu a připojit jej k hlavní jednotce.

TS WX77A
TS-WX77A

MAX. VVÝÝKON 20
MAX
200 W

AKTIVNÍ SUBWOOFER SE ZADNÍM ZVUKOVODEM 16 CM X 2

MIMOŘÁDNĚ PLOCHÝ A ODOLNÝ PROTI POŠKRÁBÁNÍ

S dodávaným
dálkovým
ovladačem.

Model TS-WX77A je vysoký pouhých 8,2 cm a proto nebude dominovat
vašemu zavazadlovému prostoru. Vejde se dokonale také do kufrů malých
automobilů, např. Mini Cooper.
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Pevný polyuretanový povrch subwooferu TS-WX77A je odolný proti skluzu a
poškrabání, takže na něj lze položit i zavazadlo.

TS-WX610A

MAX. VÝKON 200 W

AKTIVNÍ SUBWOOFER S PÁSMOVOU PROPUSTÍ 6. ŘÁDU DO REZERVNÍHO KOLA

NAKLÁDEJTE S VAŠÍM PROSTOREM KREATIVNĚ
Své audio přístroje můžete nainstalovat do prostoru, o kterém byste si nikdy
nepomysleli, že jej lze využít. Revoluční aktivní subwoofer TS-WX610A je
navržen tak, aby se vešel do vnitřku rezervního kola. Instalaci lze provést
do široké škály vozidel k možností výběru řešení pro konkrétní značky. Díky
konstrukci s pásmovou propustí 6. řádu je tento vysoce kvalitní subwoofer
osazen dvěma 10 cm reproduktory s dvojitou kmitací cívkou a výkonným
zesilovačem 200 W, přičemž se stále vejde do rezervního kola o průměru
36 cm. Umístění 2 reproduktorů uvnitř dvojité ozvučnice podstatně snižuje
zkreslení a dovoluje subwooferu generovat vyšší hladinu akustického tlaku s
nižší výkonovou spotřebou, než aktivní subwoofery jiných konstrukcí.

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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TS-WX210A

MAX. VÝKON 1500 W

20 CM UTĚSNĚNÝ AKTIVNÍ SUBWOOFER

S dodávaným
dálkovým ovladačem.

KOMPAKTNÍ A PŘIPRAVENÝ NA CESTY
Subwoofery TS-WX210A a TS-WX11A s extrémně kompaktními rozměry jsou ideálním řešením pro malá vozidla. Lze je nainstalovat do vodorovné nebo svislé polohy
a maximalizovat tak dostupný prostor ve vozidle. Pokud v zavazadlovém prostoru již nemáte místo, stačí subwoofer zasunout skrytě pod sedadlo. Vzhledem k tomu,
že oba subwoofery jsou osazeny výkonným vestavěným zesilovačem 150 W, lze je připojit přímo k hlavní jednotce, čímž je instalace maximálně usnadněna.

TS-WX11A

MAX. VÝKON 150 W

12,8 CM X 20,8 CM AKTIVNÍ SUBWOOFER S OVÁLNÝM KUŽELEM A
UTĚSNĚNOU OZVUČNICÍ

S dodávaným
dálkovým ovladačem.
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ZVUK NA MÍRU
Vysoce kvalitní zvuk v prostředí automobilu se může obejít i bez komplikovaných instalačních zapojování. Naše řešení na míru lze spárovat s konkrétní
značkou a modelem automobilu, čímž bude vždy zaručena nejlepší shoda. Reproduktory řady Q-level jsou navrženy tak, aby poskytovaly dokonalé
rozšíření pro majitele vozů Renault, Peugeot, Citroën a Opel/Vauxhall a mohly být instalovány přímo do stávajících reproduktorových pozic. Naše
reproduktory na míru nabízejí řešení pro širokou škálu značek a modelů automobilů. Všechny reproduktory této řady jsou opatřeny rychlokonektory
“Easy Connector”, které lze zapojit přímo do stávajících instalačních míst. Získejte onen ihned patrný, špičkový zvukový upgrade v nejkratším
možném čase.

REPRODUKTORY ÚROVNĚ Q
TS-Q172C

MAX. VÝKON 220 W

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 50 W

TS-Q171C

MAX. VÝKON 200 W

TS-Q131C

MAX. VÝKON 180 W

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

13 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 40 W

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 35 W

DOKONALE PADNOUCÍ ŘEŠENÍ
Reproduktory řady Q-level od ﬁrmy Pioneer jsou navrženy tak, aby dokonale zapadly do továrních reproduktorových pozic u vozů Renault, Peugeot, Citroën or Opel/
Vauxhall. Instalace nevyžaduje žádné přídavné řezání ani vrtání. Všechny modely jsou také dodávány s průvodcem snadnou instalací.

KONSTRUKCE S OHLEDEM NA KVALITU
Reproduktory řady Q-level ze samostatných komponent kombinují basový měnič z vláken značky KEVLAR® a výškový měnič s měkkou kupolí pro dosažení nízkého
zkreslení, vysokého rozlišení a vyrovnané charakteristiky. Zatímco basový měnič zaručuje příznivé rozměry, výškový měnič s měkkou kopulí přidává přirozené
vyšší tóny.

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU

57

VYSOCE KVALITNÍ AUDIO KOMPONENTY

REPRODUKTORY NA MÍRU

TS-170CI

MAXX. VÝKON 170 W

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 35 W
Rychlokonektor pro následující vozy: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat,
Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen
Součástí jsou adaptéry výškového pro vozy: Citroën, Opel, Peugeot a
Volkswagen

TS-130CI

MAX. VÝKON 130 W

13 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 25 W
Rychlokonektor pro následující vozy: Opel, Renault, Volkswagen

Součástí jsou adaptéry výškového pro vozy: Renault

RYCHLOKONEKTORY
Vzhledem k tomu, že stále více automobilů používá u reproduktorů nainstalovaných výrobcem různé typy konektorů, dochází při vylepšování audiosystému novými
reproduktory k problémům. I když je možné tovární konektory odstřihnout a nahradit je univerzálními konektory, je tento postup časově náročný a vždy vzniká
riziko možného chybného zapojení. Abychom těmto problémům zabránili, vyvinuli jsme rychlokonektory. Tyto rychlokonektory jsou navrženy
tak, aby je bylo možné zasunout přímo do továrních konektorů u vozidel konkrétních značek, čímž se instalace stává extrémně jednoduchou.
Stačí konektory zapojit a můžete vyrazit. Rychlokonektory jsou k dispozici pro širokou škálu značek vozů a pro všechny naše reproduktory na míru.

RYCHLOKONEKTOR KABELOVÉHO TYPU PRO REPRODUKTORY NA MÍRU O PRŮMĚRU 17 CM:
Typ 1
Automobil

Typ 2

Typ 3

Reproduktor

Rychlokonektor “Easy Connector”

Možnost připojení do vozů Fiat, Opel,
Renault a Toyota

Možnost připojení do vozů Citroën a Peugeot

Možnost připojení do vozů Chevrolet/Daewoo,
Hyundai, Kia a Opel

RYCHLOKONEKTOR PRO 10 CM A 13 CM REPRODUKTORY NA MÍRU:

Při montáži univerzálních
reproduktorů je potřeba
přestřihnout kabel a upravit
jej pro reproduktor.
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U reproduktorů na míru stačí
ve vozech Renault, Opel nebo
Volkswagen pouze připojit kabel
do rychlokonektoru.

TS-1702I

MAX. VÝKON 170 W

17 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 35 W
Rychlokonektor pro následující vozy: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat, Hyundai, Kia, Opel,
Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

TS-1302I

MAX. VÝKON 130 W

TS-1002I

MAX. VÝKON 120 W

13 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY

10 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 25 W

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 25 W

Rychlokonektor pro následující vozy: Opel, Renault, Volkswagen

TS-1701I

Rychlokonektor pro následující vozy: Opel, Renault, Volkswagen

MAX. VÝKON 170 W

17 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM KUŽELEM
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 35 W
Rychlokonektor pro následující vozy: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat,
Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

TS-1301I

MAX. VÝKON 130 W

TS-1001I

MAX. VÝKON 110 W

13 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM KUŽELEM

10 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM KUŽELEM

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 25 W

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 20 W

Rychlokonektor pro následující vozy: Opel, Renault, Volkswagen

Rychlokonektor pro následující vozy: Opel, Renault, Volkswagen

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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REPRODUKTORY TS-G
Poznejte, jak lze váš automobilový systém vylepšit vysoce kvalitním zvukem. Reproduktory TS-G navržené konstruktéry s citem pro dynamický a výkonný
zvuk vám poskytnou rozšíření, které hledáte. Díky kombinaci vysoce kvalitních komponent mohou během jízdy vytvořit zážitky z živé zvukové reprodukce.
Nastal čas změny.

TS-G1713I

MAX. VÝKON 180 W

17 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 35 W

TS-G1313I

MAX. VÝKON 140 W

TS-G1013I

MAX. VÝKON 130 W

13 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY

10 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 25 W

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 25 W

UPGRADE
Naše nové reproduktory řady TS-G představují snadnou cestu k vytvoření dokonalého zvuku v prostředí automobilu. Díky pevné
IMPPTM membráně basového měniče vykazují vynikající toleranci k vysokým úrovním hlasitosti, extrémním teplotám a vlhkosti,
čímž lze poslouchat výkonné basy s nízkým zkreslením i při vysokých hladinách akustického tlaku. Konstrukce s mělkým
košem zlepšuje charakteristiku basů a usnadňuje instalaci, zatímco nově navržená přední mřížka dodává interiéru vašeho vozu
stylový dotek.
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TS-G1712I

MAX. VÝKON 170 W

17 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 35 W

TS-G1312I

MAX. VÝKON 130 W

TS-G1012I

MAX. VÝKON 120 W

13 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY

10 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 25 W

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 25 W

TS-G1711I

MAX. VÝKON 170 W

17 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM KUŽELEM
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 35 W

TS-G1311I

MAX. VÝKON 130 W

TS-G1011I

MAX. VÝKON 110 W

13 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM KUŽELEM

10 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM KUŽELEM

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 25 W

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 20 W

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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ZVUKOVÉ PODÁNÍ

VYJÁDŘETE SVOU INDIVIDUALITU
Tam, kde hrají roli decibely, nelze nic ošidit. Díky rokům účasti na nejnáročnějších mezinárodních soutěžích v akustickém tlaku (SPL) známe požadavky
kladené na audio zařízení s věrohodným přednesem. Veškeré získané zkušenosti nám pomohly vytvořit nejrobustnější a nejspolehlivější audio přístroje
na trhu. Pokud chcete být viděni, jste na správném místě.

PRO SPL
64 PRO SUBWOOFERY SPL
66 ZESILOVAČE SOUTĚŽNÍ KATEGORIE SPL

PRACUJÍCÍ VE TŘÍDĚ-D
67 SUBWOOFERY SPL SOUTĚŽNÍ TŘÍDY

NALADĚNÍ DO RYTMU ULICE
68 SUBWOOFERY “MISTROVSKÉ ŘADY”
69 MŮSTKOVÉ ZESILOVAČE
70 OKAMŽITÉ ZVÝŠENÍ VÝKONU
72 SNADNÉ DOSAŽENÍ BASŮ
74 REPRODUKTORY ŘADY a-Ccelerate
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SPL TÝM PIONEER
NEJHLASITĚJŠÍ ZVUK, JAKÝ SI LZE PŘEDSTAVIT
Pokud přijde řeč na evropské soutěže v hladině akustického tlaku (SPL), jedno jméno je mnohem zvučnější, než všechny ostatní: tým Pioneer. Tým Pioneer má ve svých
řadách mnoho specialistů na akustický tlak, kteří získávají úspěchy na národní a evropské úrovni.

JE ČAS UKÁZAT, CO DOKÁŽETE
Dejte průchod své vášni pro audio tuning a staňte se součástí týmu Pioneer na
jeho cestě za dokonalým zvukem v prostředí automobilu. Připojte se online a
poznejte všechny členy týmu, prohlédněte si vítězné automobily, seznamte se s
nejnovějšími událostmi, fotograﬁemi a videozáznamy. Můžete se také seznámit
se všemi výsledky týmu Pioneer na nejnovějších národních a Evropských
zvukových soutěžích. Poznejte, kam vás dovede inspirace.

WWW.PIONEER.EU/TEAMPIONEER
www.myspace.com/teampioneer

www.facebook.com/teampioneer

www.ﬂickr.com/photos/teampioneer

www.youtube.com/teampioneer
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PRO SPL

PRO SUBWOOFERY SPL
Právě jste došli na vrchol ryzího výkonu. Profesionální subwoofery Pioneer řady SPL přenášejí reprodukci basů na zcela novou úroveň. Tyto subwoofery,
které jako první prolomily bariéru 180 dB, i nadále dominují na SPL soutěžích díky struhujícími výstupnímu výkonu a masivní konstrukci. Subwoofery,
jejichž konstrukce se opírá o letité zkušenosti v oblasti akustického tlaku (SPL), používají nejvyspělejší subwooferové technologie, díky kterým jsou
schopny provozu i v nejnáročnějších podmínkách. Pokud chcete vyjádřit svou individualitu, tyto robustní subwoofery bude vždy stát za vámi.

TS-W8102SPL

MAX. VÝKON 8.000 W

38 CM SUBWOOFER ŘADY SPL SOUTĚŽNÍ TŘÍDY S DVOJITOU KMITACÍ CÍVKOU 2 Ω PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 3.000 W
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TS-W5102SPL
SPL

MAX. VÝKON 6.000 W

30 CM SUBWOOFER ŘADY SPL SOUTĚŽNÍ TŘÍDY S DVOJITOU KMITACÍ CÍVKOU 2 Ω PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 2.500 W

VÍTEJTE V KLUBU 180 dB
Naše subwoofery Pro SPL jako první prolomily zvukovou bariéru 180 dB na profesionální SPL soutěži. K dosažení této úrovně nestačí jen výkon. Je třeba použít také
nejrobustnější a nejspolehlivější audio přístroje, jaké existují. A pokud jde o sílu a spolehlivost, naše subwoofery Pro SPL vás nikdy nezklamou. Ale jak hlasitých je
180 dB. Odpověď je jednoduchá: je to nahlas, velmi nahlas.

60 dB

110 dB

120 dB

140 dB

180 dB

NORMÁLNÍ HOVOR

HUDBA NA ROCKOVÉM
KONCERTĚ

STARTUJÍCÍ TRYSKOVÝ MOTOR

PRÁH BOLESTI

RAKETOVÝ MOTOR

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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PRO SPL

ZESILOVAČE SOUTĚŽNÍ KATEGORIE
SPL PRACUJÍCÍ VE TŘÍDĚ-D
Naše SPL zesilovače soutěžní kategorie pracující ve třídě-D jsou ideálními přístroji na ovládání našich subwooferů SPL. Jejich stabilita při vysokých úrovních
akustického tlaku jim zajišťuje trvalé překonávání rekordů na mezinárodních SPL soutěžích. Tyto zesilovače jakožto zdroj výkonu pro naše průlomové
180 dB reprodukce se vyznačují inovativní konstrukcí a obvodovou architekturou, čímž nabízejí úplnou spolehlivost tam, kde na ní opravdu záleží.
Technologie třídy-D zaručuje nižší odběr proudu a generování méně tepla, čímž obdržíte pouze ostrý a čistý zvuk bez zkreslení. Připravte se na výkon
nejvyššího kalibru podložený zkušenostmi.

PRS-D2000SPL
ZESILOVAČ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE SPL PRACUJÍCÍ VE TŘÍDĚ-D
MAX. VÝKON 1 x 4.000 W (1 Ω)/1 x 3.000 W (2 Ω)/1 x 1.500 W (4 Ω)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON 1 x 2.000 W (1 Ω)/1 x 1.500 W (2 Ω)/1 x 750 W (4 Ω)

PRS-D1200SPL
ZESILOVAČ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE SPL PRACUJÍCÍ VE TŘÍDĚ-D
MAXIMÁLNÍ VÝKON 1 x 2.400 W (1 Ω)/1 x 2.000 W (2 Ω )/1 x 1.000 W (4 Ω)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON 1 x 1.200 W (1 Ω)/1 x 1.000 W (2 Ω)/1 x 500 W (4 Ω)

MASS (SYSTÉM SYNCHRONIZACE S VÍCE ZESILOVAČI)
Exkluzivní systém synchronizace více zesilovačů (MASS) ﬁrmy Pioneer poskytuje snadné ovládání systému s více zesilovači. Nastavení provedená na “řídicím”
zesilovači se automaticky použijí na všechny ostatní připojené zesilovače. Systém umožňuje ovládat až čtyři zesilovače tak snadno, jak to dosud nebylo možné.

VÝKONNÁ KOMBINACE
Člen týmu Pioneer Lars Engel, který použil zesilovač PRS-D2000SPL k ovládání svého robustního subwooferu TS-W5102SPL, získal na evropském ﬁnále asociace
EMMA 2009 titul evropského vicemistra v kategorii dokonale čistého zvuku EMMA (Advanced Pure Sound).
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SUBWOOFERY SPL SOUTĚŽNÍ TŘÍDY
Pokud jde o samotný výkon, tito silní účinkující jsou nejlepšími ve své třídě. Jako slavní hráči díky svému vysokému výstupnímu výkonu s hlubokými,
intenzivními basy pravidelně bodují na soutěžní scéně akustického tlaku (SPL). Výkon je však jen začátkem. Tyto přístroje kombinující vyspělé technologie
s robustní konstrukcí překračují očekávání v oblasti kvality zvuku a poskytují poslechové zážitky z čistých basů, které jsou
samostatnou třídou.

TS--W3002D4

MAX. VÝKON 3.500 W

30 CM SUBWOOFER ŘADY SPL SOUTĚŽNÍ TŘÍDY S DVOJITOU KMITACÍ CÍVKOU 4 Ω
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 1.000 W

TS-W2502D4

MAX. VÝKON 3.000 W

25 CM SUBWOOFER ŘADY SPL SOUTĚŽNÍ TŘÍDY S DVOJITOU KMITACÍ CÍVKOU 4 Ω
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 800 W

MENŠÍ OBJEM OZVUČNICE
Díky systému vzduchového závěsu mohou subwoofery Pioneer soutěžní třídy
vykazovat trvale čistou, výkonnou, širokopásmovou charakteristiku basů i
při mnohem nižším objemu ozvučnice. K tomu napomáhá
utěsněný prostor mezi dvěma membránami subwooferu.
Tlak uvnitř tohoto prostoru vytváří systém vzduchového
závěsu, který k řízení pohybu membrány reproduktoru vyžaduje menší
prostor ozvučnice a tím umožňuje výrazně snižit její objem.



ROZŠIŘTE SVOU AUTOMOBILOVOU INSTALACI
O VLASTNÍ OZVUČNICOVÉ BOXY: STR. 77.

70 %
MENŠÍ OZVUČNICE

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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NALADĚNÍ DO RYTMU ULICE

SUBWOOFERY “MISTROVSKÉ ŘADY”
Jediný způsob, jak se zviditelnit, je mít osobní vztah k přístrojům. Naše subwoofery řady Champion kombinující vysoký výstupní výkon, čisté a energické
basy s ráznými konstrukcemi jsou ideálními nástroji na silniční tuning. Tyto produkty řady “Champion Series” odvozené od subwooferů řady Pro SPL a
soutěžní třídy byly navrženy a zkonstruovány se stejnou dávkou vítězné mentality. Všechny naše zkušenosti s produkty SPL nás
přivedly k vývoji vysoce kvalitních technologií, díky kterým se subwoofery řady Champion staly stejně robustními a spolehlivými,
jako SPL rekordmani. Nastal čas udělat trochu hluku.

TS-W308D44/D2

MAX. VÝKONN 1.400 W

30 CM SUBWOOFER S DVOJITOU KMITACÍ CÍVKOU (K DISPOZICI VE VERZÍCH 4 Ω A 2 Ω)
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 400 W

TS-W258D4/D2 MAX. VÝKON 1.200 W
25 CM SUBWOOFER S DVOJITOU KMITACÍ CÍVKOU
(K DISPOZICI VE VERZÍCH 4 Ω A 2 Ω) JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 350 W

ROZHODUJÍCÍ ÚDER
Membrány basových měničů s kompozitním materiálem IMPPTM našich
subwooferů řady Champion jsou zesíleny čedičovými vlákny, čímž vzniká
energičtější a výkonnější basový zvuk.

01

ZVÝŠENÍ ŽIVOTNOSTI VÝROBKŮ
02

Při testech subwooferů se ukázalo, které jejich části jsou při velkém
akustickém tlaku nejvíce namáhány. Této znalosti využíváme pro vytvoření
subwooferů, které dlouhodobě snesou mnohem větší akustický tlak.

03

01Tlak vzduchu a mechanické namáhání - 02Mechanické namáhání - 03Tepelné namáhání
 ROZŠIŘTE SVOU AUTOMOBILOVOU
INSTALACI O VLASTNÍ OZVUČNICOVÉ BOXY A PAPRSKOVÉ MŘÍŽKY: STR. 77.
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MŮSTKOVÉ ZESILOVAČE
Naše můstkové zesilovače inspirované našimi zesilovači soutěžní třídy nabízejí vynikající zvuk a úplnou instalační ﬂexibilitu. Jsou k dispozici ve 2-kanálové
a 4-kanálové verzi a lze je tedy použít k ovládání více reproduktorů a subwooferů nebo k ovládání jediného subwooferu v můstkové konﬁguraci.
Tím vzniká dokonalý základ, na kterém lze vystavět libovolný typ instalační konﬁgurace. Tyto zesilovače, jejichž design stylově ladí s našimi subwoofery,
jsou připraveny stát se ústředním bodem vašeho nového zvukového systému.

GM-6400F
4-KANÁLOVÝ ZESILOVAČ S MOŽNOSTÍ MŮSTKOVÉHO PROVOZU
MAX. VÝKON 4 x 120 W (4 Ω)/2 x 300 W (4 Ω V MŮSTKOVÉM REŽIMU)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON 4 x 60 W (4 Ω)/2 x 150 W
(4 Ω V MŮSTKOVÉM REŽIMU)/4 x 75 W (2 Ω)

GM-5400T
2-KANÁLOVÝ ZESILOVAČ S MOŽNOSTÍ MŮSTKOVÉHO PROVOZU
MAX. VÝKON 2 x 250 W (4 Ω)/1 x 760 W (4 Ω V MŮSTKOVÉM REŽIMU)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON 2 x 125 W (4 Ω)/1 x 380 W
(4 Ω V MŮSTKOVÉM REŽIMU)/2 x 190 W (2 Ω)

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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NALADĚNÍ DO RYTMU ULICE

OKAMŽITÉ ZVÝŠENÍ VÝKONU
Chcete váš zvukový systém rychle a snadno posílit výkonnými basy? Zesilovač s možností můstkového provozu GM-3400T a subwoofer TS-WX303
s ozvučnicí basreﬂex představují ideální kombinaci pro okamžité zapůsobení. Tato kombinace zesilovače a subwooferu jako ideálních partnerů, pokud
jde o soulad výkonu a vzhledu, přidá vašemu systému právě ten výkon i styl, který dosud postrádal.

GM-3400T
2-KANÁLOVÝ ZESILOVAČ S MOŽNOSTÍ MŮSTKOVÉHO PROVOZU
MAX. VÝKON 2 x 120 W (4 Ω)/1 x 350 W (4 Ω V MŮSTKOVÉM REŽIMU)
TRVALÝ VÝSTUPNÍ VÝKON 2 x 60 W (4 Ω)/1 x 175 W
(4 Ω V MŮSTKOVÉM REŽIMU)/2 x 85 W (2 Ω)

VÝKONNÁ SESTAVA
Kombinace modelů TS-WX303 a GM-3400T představuje rozumnou volbu posílení vašeho zvukového systému. Vnitřek modelu TS-WX303 je osazen 12-palcovým
měničem, který zajišťuje reprodukci hlasitých, silných a energických basů a dodává masivní výkon 1.200 W. Jeho rázný vnější design a kvalitní povrch tvoří výrazný
individuální prvek v libovolném automobilovém interiéru. Subwoofer je dodáván již zasazený do masivní ozvučnice a proto jej lze namontovat do zavazadlového
prostoru přímo po odnesení z obchodu. Vzhledem k tomu, že zesilovač GM-3400T je kompaktním a zároveň výkonným přístrojem, není nutné obětovat celý
zavazadlový prostor vozidla reálné síle automobilové zvukové techniky.
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TS-WX303

MAX. VÝKON 1.200 W

SUBWOOFER TYPU BASREFLEX
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 250 W

PŘIPOJTE SE K TRADICI SPL
Pokud jde o hladinu akustického tlaku (SPL), stáli jsme vždy na vrcholu. Naše SPL produkty jsou slavné svým uceleným a nekompromisním přednesem, ať již jde
o rekordy lámající výkony na vrcholových mezinárodních SPL soutěžích, například prvenství v překonání bariéry 180 dB, nebo úspěchy na evropské scéně. Na tuto
tradici navazuje tým Pioneer, jehož SPL specialisté se pravidelně účastní největších národních a evropských SPL soutěží. Soutěžící,
jako například Ivan Izraylev, Lars Engel, Christoph Altmayer a Krisztián Szabó dokazují, že audio přístroje s kvalitou Pioneer jsou
nejlepší volbou pro dosažení vrcholového přednesu tam, kde na něm opravdu záleží. Pokud máte vášeň pro hlasitý, čistý a výkonný
zvuk, následujte SPL tradice společnosti Pioneer a vyjádřete svou individualitu.

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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NALADĚNÍ DO RYTMU ULICE

SNADNÉ DOSAŽENÍ BASŮ
Chcete dokonalou reprodukci basů bez komplikovaných instalačních zapojování? Naše subwoofery se snadnou instalací představují nejjednodušší
způsob, jak vašemu zvukovému systému dodat opravdovou energičnost. Instalace subwooferů řady Champion bez ozvučnice je hračkou, neboť tyto
modely nevyžadují samostatnou ozvučnici - nahrazuje ji zavazadlový prostor automobilu. Naše aktivní subwoofery jsou osazeny výkonnými vestavěnými
zesilovači, proto není nutné instalovat jakékoli přídavné zesilovače na jejich ovládání.

SUBWOOFERY ŘADY CHAMPION BEZ OZVUČNICE

TS-W308F

MAX. VÝKON 1.000 W

30 CM SUBWOOFER BEZ OZVUČNICE
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 300 W
VYUŽITÍ OTEVŘENÉHO PROSTORU

TS-W258F

MAX. VÝKON 800 W

25 CM SUBWOOFER BEZ OZVUČNICE
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 250 W
VYUŽITÍ OTEVŘENÉHO PROSTORU

AKTIVNÍ SUBWOOFERY
TS-WX20LPA

MAX. VÝKON 200 W

20 CM AKTIVNÍ SUBWOOFER S LINEÁRNÍM VÝKONEM

TS-WX206A

MAX. VÝKON 150 W

20 CM AKTIVNÍ SUBWOOFER S PÁSMOVOU PROPUSTÍ
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FLEXIBILITA PŘIPOJENÍ
Sortiment zesilovačů a subwooferů značky Pioneer nabízí vyčerpávající možnosti propojení, čímž můžete vytvořit přesně takový systém, který je pro vás ideální.
Zkombinováním zesilovačů a subwooferů v rámci celého sortimentu naleznete vždy takovou sestavu, která vyhovuje vašim speciﬁckým potřebám i vkusu. V níže
uvedených příkladech je znázorněn výběr dostupných možností zapojení na subwooferech řady Champion s dvojitou kmitací cívkou. Modely s dvojitou kmitací
cívkou 2 Ohmy nebo 4 Ohmy poskytují široké možnosti zapojení (8 Ohmů, 4 Ohmy, 2 Ohmy nebo 1 Ohm) za předpokladu, že subwoofer a zesilovač si navzájem
výkonově vyhovují. Díky dostupnosti všech běžných zátěžných impedancí získáváte úplnou volnost vybudovat systém, po jakém jste vždy toužili.

TS-W308D2

TS-W258D4

2 SUBWOOFERY (JAKO JEDEN KANÁL 2 Ω)

2 SUBWOOFERY (JAKO JEDEN KANÁL 4 Ω)
4Ω

8Ω

Zakryto

GM-D8500M

Zakryto

GM-D7500M
4Ω

2 SUBWOOFERY (JAKO DVA KANÁLY 4 Ω)

8Ω

2 SUBWOOFERY (JAKO DVA KANÁLY 2 Ω)
2Ω

4Ω
Zakryto

GM-6400F

GM-5400T

Zakryto

2Ω

4Ω

1 SUBWOOFER (JAKO JEDEN KANÁL 4 Ω)

1 SUBWOOFER (JAKO JEDEN KANÁL 8 Ω)

8Ω

4Ω
Zakryto

GM-5400T
v můstkovém režimu

GM-D8500M

JEDNOSTRANNÉ ZASOUVACÍ SVORKY
Pro usnadnění instalace a zvýšení její ﬂexibility jsou všechny reproduktorové svorky u našich
subwooferů řady Champion umístěny na jedné straně subwooferu.

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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NALADĚNÍ DO RYTMU ULICE

REPRODUKTORY ŘADY a-Ccelerate
Potřebujete pro vytvoření instalace dobře vypadající reproduktory? Naše reproduktory řady a-Ccelerate jsou k tomu určeny. Pevný kužel basového měniče
zesílený dlouhými aramidovými vlákny poskytuje intenzivní úderné basy. Kromě toho technologie Open & Smooth™ dodává hudbě mimořádnou hloubku,
takže již jen zbývá ponořit se do čistého zvuku.

TS-A6904I

MAX. VÝKON 400 W

KOAXIÁLNÍ 4-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY O ROZMĚRECH 6" x 9"
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 80 W

TS-A6903I

MAX. VÝKON 350 W

TS-A6902I

MAX. VÝKON 260 W

KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY O ROZMĚRECH 6" x 9"

KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY O ROZMĚRECH 6" x 9"

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 80 W

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 40 W
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TS-A170CI

MAX. VÝKON 260 W

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 50 W

TS-A130CI

MAX. VÝKON 190 W

13 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 30 W

TS-A2503I

MAX. VÝKON 420 W

25 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 80 W

TS-A2003I

MAX. VÝKON 400 W

TS-A1703I

MAX. VÝKON 240 W

20 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY

17 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 80 W

JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 50 W

TS-A1303I

MAX. VÝKON 180 W

13 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY
JMENOVITÝ VSTUPNÍ VÝKON: 30 W

POZNEJTE VÍCE:
WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU

75

PŘEHLED AUDIOZAŘÍZENÍ
OPTICKÝ DIGITÁLNÍ REFERENČNÍ SYSTÉM

RS-D7RII

RS-A9

RS-A7

RS-P90

DEQ-P90

TUNER S PŘEHRÁVAČEM CD DISKŮ

DIGITÁLNÍ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ S
INTEGROVANÝM DIGITÁLNÍM
SIGNÁLOVÝM PROCESOREM (DSP)

DIGITÁLNÍ VÝKONOVÝ ZESILOVAČ

UNIVERZÁLNÍ DIGITÁLNÍ PŘEDZESILOVAČ

DIGITÁLNÍ PŘEDZESILOVAČ/EKVALIZÉR

AXM-P90RS

UD-NO1RSII

TS-T01RSII

TS-SO1RSII

TS-M01RSII

HLAVNÍ JEDNOTKA AUDIOSYSTÉMU

SYSTÉM 2-PÁSMOVÝCH PASIVNÍCH
VÝHYBEK

3,5 CM SUPERVÝŠKOVÝ ŠIROKOPÁSMOVÝ
REPRODUKTOR

7,7 CM STŘEDOPÁSMOVÝ REPRODUKTOR

17 CM STŘEDOBASOVÝ MĚNIČ

TS-W01RSII
25 CM SUBWOOFER

VÝROBKY REFERENČNÍ ŘADY PIONEER VYSOKÉ TŘÍDY

DEX-P99RS

PRS-A900

TS-S062PRS

TS-C172PRS

TS-C132PRS

KOMPONENTOVÝ CD PŘEHRÁVAČ/
TUNER RDS

4-KANÁLOVÝ MŮSTKOVÝ VÝKONOVÝ
ZESILOVAČ

STŘEDOTÓNOVÝ MĚNIČ 6,6 CM

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE
SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

13 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE
SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

Maximální výkon 4 x 100 W (4 Ω)/2 x 200 W (4 Ω)
Trvalý výstupní výkon 4 X 50 W (4 Ω)/2 x 100 W
(4Ω v můstkovém režimu)

VYSOCE KVALITNÍ VÝROBKY REFERENČNÍ ŘADY PIONEER

MAX. VÝKON 800 W/
JMEN. VÝKON 400 W

DEH-P88RSII

PRS-D1200M

PRS-D420

PRS-D220

TS-W252PRS

KOMPONENTOVÝ CD PŘEHRÁVAČ/
TUNER RDS

JEDNOKANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-D

4-KANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-FD

2- KANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-FD

Maximální výkon 1 x 800 W (4 Ω)/1 x 1.200 W (1 Ω/2 Ω)
Trvalý výstupní výkon 1 x 400 W (4 Ω)/1 x 600 W
(2 Ω)/1 x 600 W (1 Ω)

Maximální výkon 4 x 150 W (4 Ω)/2 x 600 W (4 Ω)
Trvalý výstupní výkon 4 x 75 W (4 Ω)/4 x 150 W
(2 Ω)/2 x 300 W (4 Ω)

Maximální výkon 2 x 300 W (4 Ω)/1 x 1.200 W (4 Ω)
Trvalý výstupní výkon 2 x 150 W (4 Ω)/2 x 300 W
(2 Ω)/1 x 600 W (4 Ω)

25 CM SUBWOOFER S JEDINOU KMITACÍ
CÍVKOU O IMPEDANCI 4 Ω

76

ZESILOVAČE

PRS-D2000SPL

PRS-D1200SPL

GM-D9500F

GM-D8500M

GM-D7500M

ZESILOVAČ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE SPL
PRACUJÍCÍ VE TŘÍDĚ-D

ZESILOVAČ SOUTĚŽNÍ KATEGORIE SPL
PRACUJÍCÍ VE TŘÍDĚ-D

4-KANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-FD

JEDNOKANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-D

JEDNOKANÁLOVÝ ZESILOVAČ TŘÍDY-D

Maximální výkon 1 x 4.000 W (1 Ω)/
1 x 3.000 W (2 Ω)/1 x 1.500 W (4 Ω)
Trvalý výstupní výkon 1 x 2.000 W (1 Ω)/
1 x 1.500 W (2 Ω)/1 x 750 W (4 Ω)

Maximální výkon 1 x 2.400 W (1 Ω)/
1 x 2.000 W (2 Ω )/1 x 1.000 W (4 Ω)
Trvalý výstupní výkon 1 x 1.200 W (1 Ω)/
1 x 1.000 W (2 Ω)/1 x 500 W (4 Ω)

Maximální výkon 4 x 150 W (4 Ω)/2 x 400 W (4 Ω)
Trvalý výstupní výkon 4 x 75 W (4 Ω)/2 x 200 W
(můstkový režim 4 Ω)/4 x 100 W (2 Ω)

Maximální výkon 1 x 600 W (4 Ω)/1 x 1.200 W (2 Ω)
Trvalý výstupní výkon 1 x 300 W (4 Ω)/1 x 600 W (2 Ω)

Maximální výkon 1 x 400 W (4 Ω)/1 x 800 W (2 Ω)
Trvalý výstupní výkon x 200 W (4 Ω)/1 x 400 W (2 Ω)

GM-6400F

GM-5400T

GM-3400T

4KANÁLOVÝ ZESILOVAČ S MOŽNOSTÍ
MŮSTKOVÉHO PROVOZU

2-KANÁLOVÝ ZESILOVAČ S MOŽNOSTÍ
MŮSTKOVÉHO PROVOZU

2-KANÁLOVÝ ZESILOVAČ S MOŽNOSTÍ
MŮSTKOVÉHO PROVOZU

Max. výkon 4 x 120 W (4 Ω)/2 x 300 W (4 Ω v můstkovém
režimu) Trvalý výstupní výkon 4 x 60 W (4 Ω)/2 x 150 W
(4 Ω v můstkovém režimu)/4 x 75 W (2 Ω)

Max. výkon 2 x 250 W (4 Ω)/1 x 760 W (4 Ω v můstkovém
režimu) Trvalý výstupní výkon 2 x 125 W (4 Ω)/1 x 380 W
(4 Ω v můstkovém režimu)/2 x 190 W (2 Ω)

Max. výkon 2 x 120 W (4 Ω)/1 x 350 W (4 Ω v můstkovém
režimu) Trvalý výstupní výkon 2 x 60 W (4 Ω)/1 x 175 W
(4 Ω v můstkovém režimu)/2 x 85 W 2 Ω

SUBWOOFERY

TS-W8102SPL

MAX. VÝKON 8.000 W/
JMEN.VÝKON 3.000 W

38 CM SUBWOOFER ŘADY SPL SOUTĚŽNÍ
TŘÍDY S DVOJITOU KMITACÍ CÍVKOU 2 Ω
PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

TS-W308D2

MAX. VÝKON 1.400 W/
JMEN.VÝKON 400 W

30 CM SUBWOOFER S DVOJITOU KMITACÍ
CÍVKOU 2 Ω

TS-SW3001S4

MAX. VÝKON 1.500 W/
JMEN.VÝKON 400 W

30 CM SUBWOOFER MĚLKÉHO TYPU S
JEDNOU KMITACÍ CÍVKOU 4 Ω

TS-WX303

TS-W5102SPL

MAX. VÝKON 6.000 W/
JMEN.VÝKON 2.500 W

30 CM SUBWOOFER ŘADY SPL SOUTĚŽNÍ
TŘÍDY S DVOJITOU KMITACÍ CÍVKOU 2 Ω
PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

TS-W258D4

MAX. VÝKON 1.200 W/
JMEN.VÝKON 350 W

25 CM SUBWOOFER S DVOJITOU KMITACÍ
CÍVKOU 4 Ω

TS-SW3001S2

MAX. VÝKON 1.500 W/
JMEN.VÝKON 400 W

30 CM SUBWOOFER MĚLKÉHO TYPU S
JEDNOU KMITACÍ CÍVKOU 2 Ω

TS-W3002D4

MAX. VÝKON 3.500 W/
JMEN.VÝKON 1.000 W

30 CM SUBWOOFER ŘADY SPL SOUTĚŽNÍ
TŘÍDY S DVOJITOU KMITACÍ CÍVKOU 4 Ω

TS-W258D2

MAX. VÝKON 1.200 W/
JMEN.VÝKON 350 W

25 CM SUBWOOFER S DVOJITOU KMITACÍ
CÍVKOU 2 Ω

TS-SW2501S4

MAX. VÝKON 1.200 W/
JMEN.VÝKON 300 W

25 CM SUBWOOFER MĚLKÉHO TYPU S
JEDNOU KMITACÍ CÍVKOU 4 Ω

TS-W2502D4

MAX. VÝKON 3.000 W/
JMEN. VÝKON 800 W

25 CM SUBWOOFER ŘADY SPL SOUTĚŽNÍ
TŘÍDY S DVOJITOU KMITACÍ CÍVKOU 4 Ω

TS-W308F

MAX. VÝKON 1.000 W/
JMEN.VÝKON 300 W

30 CM SUBWOOFER BEZ OZVUČNICE
Využití otevřeného prostoru

TS-SW2501S2

MAX. VÝKON 1.200 W/
JMEN.VÝKON 300 W

25 CM SUBWOOFER MĚLKÉHO TYPU S
JEDNOU KMITACÍ CÍVKOU 2 Ω

TS-W308D4

MAX. VÝKON 1.400 W/
JMEN.VÝKON 400 W

30 CM SUBWOOFER S DVOJITOU KMITACÍ
CÍVKOU 4 Ω

TS-W258F

MAX. VÝKON 800 W/
JMEN.VÝKON 250 W

25 CM SUBWOOFER BEZ OZVUČNICE
Využití otevřeného prostoru

TS-SW841D

MAX. VÝKON 500 W/
JMEN.VÝKON 120 W

20 CM SUBWOOFER MĚLKÉHO TYPU S
JEDNOU KMITACÍ CÍVKOU 4 Ω

MAX. VÝKON 1.200 W/
JMEN.VÝKON 250 W

SUBWOOFER TYPU BASREFLEX
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VLASTNÍ OZVUČNICOVÉ BOXY A OZDOBNÉ MŘÍŽKY
UD-SW104S

UD-W252S

VLASTNÍ OZVUČNICOVÝ BOX PRO MODELY
TS-SW2501S4 A TS-SW2501S2
Ochranné tyče součástí dodávky

VLASTNÍ OZVUČNICOVÝ BOX PRO MODEL
TS-W2502D4

UD-SW125S

UD-SW84S

UD-W302S

VLASTNÍ OZVUČNICOVÝ BOX PRO MODELY
TS-SW3001S4 A TS-SW3001S2
Ochranné tyče součástí dodávky

VLASTNÍ OZVUČNICOVÝ BOX PRO MODEL
TS-SW841D
Ochranné tyče součástí dodávky

VLASTNÍ OZVUČNICOVÝ BOX PRO MODEL
TS-W3002D4

UD-W301S

UD-G308

VLASTNÍ OZVUČNICOVÝ BOX PRO MODELY
TS-W308D4 A TS-W308D2

OZDOBNÁ MŘÍŽKA PRO MODELY TS-W3002D4,
TS-W308D4, TS-W308D2 A TS-W308F

UD-W251S

UD-G258

VLASTNÍ OZVUČNICOVÝ BOX PRO MODELY
TS-W258D4 A TS-W258D2

PAPRSKOVÁ MŘÍŽKA PRO MODELY
TS-W2502D4, TS-W258D4, TS-W258D2 A
TS-W258F

TS-WX210A

TS-WX11A

AKTIVNÍ SUBWOOFERY

TS-WX77A

MAX. VÝKON 200 W

AKTIVNÍ SUBWOOFER SE ZADNÍM
ZVUKOVODEM 16 CM X 2

TS-WX610A

TS-WX20LPA

MAX. VÝKON 200 W

TS-WX206A

MAX. VÝKON 150 W

MAX. VÝKON 150 W

MAX. VÝKON 150 W

20 CM AKTIVNÍ SUBWOOFER S LINEÁRNÍM
VÝKONEM

20 CM AKTIVNÍ SUBWOOFER S PÁSMOVOU
PROPUSTÍ

20 CM UTĚSNĚNÝ AKTIVNÍ SUBWOOFER

12,8 CM x 20,8 CM AKTIVNÍ SUBWOOFER S
OVÁLNÝM KUŽELEM A UTĚSNĚNOU
OZVUČNICÍ

TS-E130CI

TS-E6902I

TS-E2002I

TS-E1702IS MAX. VÝKON 280 W/JMEN.VÝKON 60 W

MAX. VÝKON 200 W

AKTIVNÍ SUBWOOFER S PÁSMOVOU
PROPUSTÍ 6. ŘÁDU DO REZERVNÍHO KOLA

REPRODUKTORY
ŘADA TS-E

TS-E170CI

MAX. VÝKON 260 W/JMEN.VÝKON 60 W

MAX. VÝKON 180 W/JMEN.VÝKON 35 W

MAX. VÝKON 360 W/JMEN.VÝKON 80 W

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE
SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

13 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE
SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY
O ROZMĚRECH 6" X 9"

TS-E1702I

TS-E1302I

TS-E1002I

MAX. VÝKON 180 W/JMEN.VÝKON 35 W

17 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

MAX. VÝKON 180 W/JMEN.VÝKON 35 W

13 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

MAX. VÝKON 360 W/JMEN.VÝKON 90 W

20 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

17 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

TS-A6903I

TS-A6902I

MAX. VÝKON 110 W/JMEN.VÝKON 25 W

10 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

ŘADA TS-A a-Ccelerate

TS-A170CI MAX. VÝKON 260 W/JMEN. VÝKON 50 W

TS-A130CI MAX. VÝKON 190 W/JMEN. VÝKON 30 W TS-A6904I

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE
SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

13 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE
SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ
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MAX. VÝKON 400 W/JMEN.VÝKON 80 W

KOAXIÁLNÍ 4-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY
O ROZMĚRECH 6" X 9"

MAX. VÝKON 350 W/JMEN. VÝKON 80 W

KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY
O ROZMĚRECH 6" X 9"

MAX. VÝKON 260 W/JMEN. VÝKON 40 W

KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ REPRODUKTORY
O ROZMĚRECH 6" X 9"

TS-A2503I

MAX. VÝKON 420 W/JMEN. VÝKON 80 W

25 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

TS-A2003I

MAX. VÝKON 400 W/JMEN.VÝKON 80 W

20 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

TS-A1703I

MAX. VÝKON 240 W/JMEN.VÝKON 50 W

17 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

TS-A1303I

MAX. VÝKON 180 W/JMEN. VÝKON 30 W

13 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

ŘADA TSG

TS-G1713I MAX. VÝKON 180 W/JMEN.VÝKON 35 W

TS-G1313I

17 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

13 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

MAX. VÝKON 140 W/JMEN.VÝKON 25 W

TS-G1012I MAX. VÝKON 120 W/JMEN.VÝKON 25 W

TS-G1711I

10 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

17 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM
KUŽELEM

MAX. VÝKON 170 W/JMEN.VÝKON 35 W

TS-G1013I

MAX. VÝKON 130 W/JMEN.VÝKON 25 W

10 CM KOAXIÁLNÍ 3-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

TS-G1311I

MAX. VÝKON 130 W/JMEN.VÝKON 25 W

13 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM
KUŽELEM

TS-G1712I

MAX. VÝKON 170 W/JMEN.VÝKON 35 W

17 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

TS-G1011I

TS-G1312I

MAX. VÝKON 130 W/JMEN.VÝKON 25 W

13 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

MAX. VÝKON 110 W/JMEN.VÝKON 25 W

10 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM
KUŽELEM

REPRODUKTORY NA MÍRU

TS-170CI

MAX. VÝKON 170 W/JMEN.VÝKON 35 W

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE
SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

TS-1701I

MAX. VÝKON 170 W/JMEN.VÝKON 35 W

17 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM
KUŽELEM

TS-Q131C

TS-130CI

MAX. VÝKON 130 W/JMEN.VÝKON 25 W

13 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE
SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

TS-1301I

MAX. VÝKON 130 W/JMEN.VÝKON 25 W

13 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM
KUŽELEM

TS-1702I

MAX. VÝKON 170 W/JMEN.VÝKON 35 W

17 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

TS-1001I

MAX. VÝKON 110 W/JMEN.VÝKON 25 W

10 CM REPRODUKTORY S DVOJITÝM
KUŽELEM

TS-1302I

MAX. VÝKON 130 W/JMEN.VÝKON 25 W

TS-1002I

MAX. VÝKON 120 W/JMEN.VÝKON 25 W

13 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

10 CM KOAXIÁLNÍ 2-PÁSMOVÉ
REPRODUKTORY

TS-Q172C

TS-Q171C

MAX. VÝKON 220 W/JMEN. VÝKON 50 W

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE
SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

MAX. VÝKON 200 W/JMEN. VÝKON 40 W

17 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE
SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

MAX. VÝKON 180 W/JMEN.VÝKON 35 W

13 CM 2-PÁSMOVÝ SYSTÉM ZE
SAMOSTATNÝCH REPRODUKTORŮ

OBJEVTE VÍCE NA WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU
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SLOVNÍČEK POJMŮ

SLOVNÍČEK POJMŮ
Zde naleznete popis všech log a vlastností používaných v celém rozsahu tohoto katalogu.

LOGA
AAC (ADVANCED AUDIO CODING)

PARROT

Zkratka AAC znamená Advanced Audio Coding a označuje standard kompresní technologie
zvuku používané pro formáty MPEG2 a MPEG4. Formát AAC poskytuje účinnější kompresi
audio dat v porovnání s jinými formáty, například MP3, a zároveň nabízí kvalitu srovnatelnou
s nekompresními CD audio nahrávkami. Přístroje Pioneer podporují přehrávání souborů AAC
kódovaných pomocí technologie iTunes®.

Firma Parrot vyvíjí technologie vestavěného, šumově odolného hlasového rozpoznávání
a zpracování signálu pro aplikace v mobilních a komunikačních zařízeních. Parrot je jednou
z mála společností, která vyvinula zásobník pro bezdrátovou technologii Bluetooth bez
použití kódu jiného výrobce. Toto řešení zaručuje, že moduly Pioneer Bluetooth nabízejí lepší
podmínky pro údržbu po celou dobu životního cyklu.

SYSTÉM ŘÍZENÍ ZDVIHU SE VZDUCHOVÝM ZÁVĚSEM BEZ
TLUMIČE

PŘEHRÁVAČE WINDOWS MEDIA

Typický subwoofer řídí zdvih membrány basového reproduktoru pomocí tlumiče (hvězdice).
Systém vzduchového závěsu tvořený utěsněným prostorem mezi dvěma membránami
efektivně nahrazuje tlumič a poskytuje vynikající konstrukční i provozní charakteristiky.
Výsledkem je extrémní souhlasná linearita při jakékoli úrovni vstupního signálu vytvářející
výjimečně čistý basový zvuk s nízkým zkreslením. Toto řešení také dovoluje snížení objemu
ozvučnic o 70 %.

MEMBRÁNA Z ČEDIČOVÉ SMĚSI
Membrány reproduktorů Pioneer TS-E, subwooferů mělkého typu, subwooferů SPL soutěžní
třídy a řady Champion jsou vyztužené vlákny vyrobenými z vulkanické čedičové skály. Použití
čedičových vláken v membránách reproduktorů je u značky Pioneer unikátní a výsledkem
je nejen vyšší pevnost membrán, ale také přesnější zvuk a silnější a energičtější reprodukce
basů.

BLUETOOTH

SD
SD karta (Secure Digital) je paměťové médium typu ﬂash určené pro ukládání souborů
nejrůznějších formátů, které je dodávané v různých kapacitách paměti. Sortiment produktů
NavGate 2009 nabízí mnoho modelů umožňujících přehrávání hudby a videozáznamů z SD
karty. Pomocí SD karty lze také aktualizovat jednotky NavGate prostřednictvím počítačové
aplikace NavGate Feeds.

MAPY OD SPOLEČNOSTI TELE ATLAS
Společnost Tele Atlas poskytuje mapová data pro mapové navigační jednotky Pioneer.
Služba Tele Atlas, nabízející jednu z nejrozsáhlejších mapových databází na světě, umožňuje
vyhledávat cílová místa, poskytuje průvodce památkami a nabízí přesná data.

Přístroje vybavené touto revoluční bezdrátovou technologií komunikují automaticky s většinou
mobilních telefonů podporujících technologii Bluetooth*; mobilní telefon považují za zdrojové
zařízení. Po nakonﬁgurování identity jednotlivých uživatelů bezdrátová technologie Bluetooth
zajišťuje automatickou datovou komunikaci mezi telefonem a navigační jednotkou, jakmile se
tato dvě zařízení ocitnou ve vzájemně dostupném dosahu.

TMC (KANÁL DOPRAVNÍCH HLÁŠENÍ)

* Informace o kompatibilitě vašeho telefonu naleznete na www.cz.pioneer.eu - www.sk.pioneer.eu

Univerzální sériová sběrnice (USB) je standard pro rozhraní na připojení periferních zařízení,
které umožňuje komunikaci mezi navigačními jednotkami Pioneer a periferiemi přes
propojovací kabel. Sortiment výrobků Pioneer pro rok 2010 obsahuje přístroje pro přehrávání
zvuku i obrazu přes rozhraní USB.

DivX
Pomocí kodeku DivX lze dlouhé videosegmenty zkomprimovat do menších objemů při
zachování poměrně vysoké kvality obrazu.

FORMÁT DOLBY DIGITAL
Současný standard kódování obklopujícího zvuku Dolby Digital přináší zvukovou atmosféru
kinového sálu do prostředí automobilů. Systém se skládá z levého předního, pravého předního,
středového, levého zadního a pravého zadního kanálu s kmitočtovým rozsahem 20 Hz - 20 kHz
a ze speciálního subwooferového kanálu pro přídavné efekty na nízkých kmitočtech.

DIGITÁLNÍ VÝSTUP DTS
Modely obsahující digitální výstup DTS umožňují číst a potom předávat DTS digitální signál do
přijímače nebo procesoru vybaveného DTS dekodérem.

DVD-R/RW
DVD-R a DVD-RW jsou záznamové formáty DVD disků. DVD-R je formát pro “jediný zápis”,
který umožňuje jediné zaznamenání dat. DVD-RW je přepisovatelný formát umožňující
přepisování již uložených dat, přičemž počet přepsání je stanoven.

DVD-VIDEO
Formát DVD zaručuje bezkonkurenční kvalitu obrazu. Extrémně ostrý digitální obraz a
obklopující zvuk přinášejí do vozidla dokonale působivou kinovou atmosféru. Systém DVD je
také přeplněn praktickými funkcemi, například vícejazykovými zvukovými stopami a titulky
nebo podporou různých vícekanálových technologií kódování zvuku, například DTS nebo
Dolby Digital.

“VYROBENO PRO iPod“
Oznacení “Vyrobeno pro iPod” znamená, že dané elektronické příslušenství bylo speciálně
navrženo pro připojení k zařízení iPod a bylo výrobcem certiﬁkováno na splnění technických
požadavku společnosti Apple. Jednotky obsahující toto logo umožňují ovládání zařízení iPod
přímo z hlavní jednotky.

MP3
MP3 je populární kompresní formát, který umožňuje ukládat velké objemy audio souborů
na datové disky nebo do přenosných zařízení. Přehrávače Pioneer kompatibilní se soubory
MP3 jsou vybaveny vysokými kapacitami vyrovnávacích pamětí, což znamená, že mohou
zpracovávat data s bitovými toky od 16 kb/s, jakož i data s proměnnými bitovými toky (VBR).

TECHNOLOGIE OPEN & SMOOTH™
Naše revoluční koncepce Open & SmoothTM zdokonaluje poslechové zážitky v prostředí
automobilu obklopením posluchače čistým, vícerozměrným zvukem. Reproduktory používající
tuto koncepci umožňují poslouchat hudbu tak, jako kdyby vystupovala ze široké, prostorové
scény přímo před palubní deskou. Tato koncepce také zajišťuje zcela hladký přechod mezi
kmitočtovými pásmy, čímž hudba získává přirozený a dynamický spád.
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Windows Media Audio (WMA) a Windows Media Video (WMV) jsou formáty komprese
zvukových a video souborů vyvinutých společností Microsoft Corporation. Pomocí
nejnovějších kódovacích technik provádí kompresi původního zvukového a video záznamu na
soubory o minimální velikosti se zachováním vysoké kvality.

Služba TMC, kterou podporují všechny jednotky NavGate Pioneer, poskytuje řidiči aktuální
informace o dopravních událostech a doporučuje alternativní trasy.

USB

SOUBORY WAV
Soubory WAV se používají k ukládání vysoce kvalitních, kompresních audio dat v CD kvalitě.
Tento formát však vyžaduje velké množství paměti - kolem 10 MB na jednu minutu záznamu.
Kompresní audio soubory, například MP3 nebo WMA, vyžadují podstatně méně paměti,
kvalita jejich zvuku je však horší.

“PRACUJE S iPhone“
Označení “Pracuje s iPhone” znamená, že dané elektronické příslušenství bylo speciálně
navrženo pro připojení k zařízení iPhone a bylo výrobcem certiﬁkováno na splnění technických
požadavků společnosti Apple. Jednotky obsahující toto logo umožňují ovládání zařízení
iPhone přímo z hlavní jednotky.

FUNKCE
5-PÁSMOVÝ GRAFICKÝ EKVALIZÉR (GEQ)
Úrovně ekvalizace můžete upravit tak, aby odpovídaly akustice uvnitř vozidla. U každého z
5 kmitočtových pásem (100 Hz, 315 Hz, 1,25 kHz, 3,15 kHz a 8 kHz) lze samostatně nastavit
úrovně. 5-pásmový graﬁcký ekvalizér (GEQ) je vybaven 7 předvolenými ekvalizačními křivkami
(Super Bass, výkonná, přirozená, zpěvy, rovná, vlastní 1 a vlastní 2), které lze kdykoli vyvolat.

8-PÁSMOVÝ GRAFICKÝ EKVALIZÉR (GEQ)
8-pásmový graﬁcký ekvalizér (GEQ) dovoluje uživatelům upravit ekvalizaci podle akustiky
vozidla. U každého z 8 kmitočtových pásem (40 Hz, 80 Hz, 200 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz,
8 kHz a 10 kHz) lze samostatně nastavit úrovně. 8-pásmový graﬁcký ekvalizér (GEQ) je vybaven
7 předvolenými ekvalizačními křivkami (Super Bass, výkonná, přirozená, zpěvy, rovná, vlastní
1 a vlastní 2), které lze kdykoli vyvolat.

ASR (REKONSTRUKCE KVALITY ZVUKU)
Ačkoli je přehrávání kompresních zvukových souborů, například MP3 pohodlné, kvalita zvuku
bývá často zhoršená. Systém ARS obnovuje kvalitu zvuku kompresních audio souborů na
úroveň originální nahrávky.

AUTOMATICKÁ EKVALIZACE (AUTO EQ)
Funkce automatické ekvalizace (Auto-EQ) používá volitelný mikrofon k automatické úpravě
ekvalizačních úrovní tak, aby byly nejlépe přizpůsobeny akustice vašeho vozu.

VSTUP PRO ZPĚTNOU KAMERU
Po připojení zpětné kamery do určeného vstupu přístroje obdržíte zrcadlový obraz situace za
vozidlem na obrazovce uvnitř vozu.

PŘÍPRAVA PRO ADAPTÉR BLUETOOTH
Po připojení modelu AVH-P4200DVD k adaptéru CD-BTB200 Bluetooth můžete používá
bezdrátové telefonování uvnitř automobilu s použitím technologie Bluetooth. Toto přídavné
řešení umožňuje hlavní jednotce automaticky zachytávat signál mobilního telefonu
podporujícího technologii Bluetooth. Adaptér CD-BTB200 dokonce obsahuje audioproﬁly
umožňující tok zvukových dat z mobilních telefonů vybavených bezdrátovou technologií
Bluetooth nebo z přenosných hudebních přehrávačů.

BEZDRÁTOVÁ TECHNOLOGIE BLUETOOTH
Všechny jednotky vybavené bezdrátovou technologií Bluetooth jsou vybaveny vestavěným
modulem Bluetooth od společnosti Parrot umožňujícím telefonování s volnýma rukama.
Všechna volání můžete snadno ovládat přímo z hlavní jednotky a automaticky přenášet
telefonní kontakty do zařízení Pioneer. Všechny jednotky jsou vybaveny externími
mikrofonem. Naše nové modely NavGate třídy high-end také podporují streaming hudby z
mobilního telefonu nebo audio zařízení podporujícího technologii Bluetooth.

JASNÝ BÍLÝ ORGANICKÝ ELEKTROLUMINISCENČNÍ (OEL) DISPLEJ
Jasný bílý OEL displej se vyznačuje elegancí i funkčností. Jeho klasický bílý design dodává
stylový dotek vaší palubní desce, zatímco zobrazení informací v rozsahu 12 znaků usnadňuje
čtení názvů skladeb a v závislosti na hlavní jednotce také údajů o volání z telefonu.

VLASTNÍ NASTAVENÍ BAREV
Funkce vlastního nastavení barev umožňuje měnit barvy obrazovky a tlačítek jednotky
Pioneer. K dispozici je výběr jak předvolených barev, tak i možnost vytvoření vlastních barev
osvětlení tlačítek pomocí výběrového nástroje složek RGB (červená, zelená, modrá). Tímto
způsobem lze vybrat libovolnou barvu z RGB spektra.

PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ SUBWOOFERU
Přímé ovládání subwooferu je snadné řešení pro milovníky energických basů, které umožňuje
připojení subwooferu bez nutnosti používání přídavného zesilovače.

ZESILOVAČ S TRANZISTORY MOSFET 50 W X 4
Zesilovač s tranzistory MOSFET 50 W x 4 zesiluje zvukový přednes pomocí polovodičové
technologie. Jeho typické vlastnosti, například nízké ztráty, nízké zvukové zkreslení, odstranění
spínacího zkreslení a širší výkonové pásmo společně dávají jednotkám s vestavěnými zesilovači
MOSFET 50 W x 4 čistý zvuk, který se vyrovnává těm nejlepším komponentovým
zesilovačům.

VÍCEJAZYČNÉ UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ
Multimediální DVD stanice Pioneer pro rok 2010*, digitální mediální centra* a hlavní jednotky
DEH-7200SD** a DEH-5200SD** jsou vybaveny vícejazykovým rozhraním. Stačí pouze vybrat
upřednostňovaný jazyk a všechny informace na displeji hlavní jednotky se budou zobrazovat
v tomto jazyce.
* Angličtina, španělština, portugalština a ruština
** Angličtina, francouzština, němčina, italština, španělština, holandština a ruština.

PŘÍPRAVA PRO SYSTÉM NAVGATE
Chcete-li svůj systém rozšířit o rychlé a přesné navigační funkce, stačí pouze připojit rozšiřující
jednotku AVIC-F220 NavGate k našim DVD multimediálním stanicím připraveným pro
přechod na systém NavGate. Poznejte 44 evropských zemí s vyčerpávajícími mapovými daty
poskytnutými službou Tele Atlas a přijímejte aktuální dopravní informace pomocí přijímače
služby TMC.

RADIOVÝ DATOVÝ SYSTÉM (RDS)
Systém RDS přidává k rádiovému vysílání v pásmu FM doplňující (digitální) informace. Tyto
informace využívá RDS tuner v automobilu pro nejrůznější účely:
 Funkce AF (alternativní kmitočty) zaručuje nepřerušený poslech oblíbeného rozhlasového

kanálu. Je-li aktuální kmitočet téměř mimo dosah, systém automaticky přeladí na jiný
kmitočet s lepším příjmem, aniž si toho posluchač všimne.
 Funkce PI Seek (vyhledávání identity programu) automaticky vyhledá jinou stanici vysílající

PROVOZ VE DVOU ZÓNÁCH
Díky provozu ve dvou zónách mohou cestující v zadních sedadlech sledovat programy z disků
DVD, zatímco cestující v předních sedadlech poslouchají hudbu z jiného zdroje, například ze
zařízení iPod, iPhone, SD karty nebo z USB disku.

ČELNÍ PANEL VÝKLOPNÉHO TYPU
Čelní panel výklopného typu pomáhá udržovat hladký vzhled palubní desky skrytím otvoru CD
mechaniky v hlavní jednotce. Chcete-li vložit disk, stačí pouze stisknout uvolňovací tlačítko a
otevřením čelního panelu dojde k odkrytí otvoru diskové mechaniky.

PŘEDNÍ/ZADNÍ VSTUP AUX
Jednotky s předním nebo zadním vstupem Aux umožňují připojení široké škály externích
zařízení, například přenosných audio přehrávačů a v závislosti na daném přístroji také
videopřehrávačů.

PŘEDNÍ/ZADNÍ ZÁSUVKA USB
Jednotky s přední nebo zadní zásuvkou Aux umožňují připojení široké škály zdrojových USB
zařízení pro přehrávání hudby a v závislosti na daném přístroji také videosouborů. Všechna
zařízení USB lze ovládat přímo z hlavní jednotky.

PLNOBAREVNÝ TFT DISPLEJ
Digitální mediální centra Pioneer jsou vybavena plnobarevným TFT displejem, který usnadňuje
ovládání přehrávání z audio a video zdrojů a funkcí hlavní jednotky. Displej můžete upravit na
míru celou řadou vizuálních prvků na pozadí nebo vlastními fotograﬁemi.

PLNĚ BODOVÝ MODRÝ ORGANICKY ELEKTROLUMINISCENČNÍ
DISPLEJ (OEL)
Plně bodový modrý OEL displej zobrazuje informace ve 3 řádcích, které usnadňují výběr složek
a skladeb. Displej obsahuje celou řadu vysoce kvalitních stojících i animovaných graﬁckých
prvků, které umožňují upravit vzhled hlavní jednotky podle vlastního vkusu.

FILTR S HORNÍ/SPODNÍ PROPUSTÍ (HPF/LPF)
Filtr s horní propustí propouští vysoké kmitočty, avšak kmitočty ležící pod nastaveným dělicím
kmitočtem utlumuje (snižuje jejich úroveň). Pokud například nechcete, aby se z výškového
nebo středotónového reproduktoru ozývaly nízké kmitočty, zapněte ﬁltr s horní propustí
(HPF) ve výškovém nebo středotónovém kanálu. Z výškových a středotónových reproduktorů
se pak budou ozývat pouze kmitočty ležící nad nastaveným dělicím kmitočtem.
Filtr se spodní propustí propouští hluboké kmitočty, avšak kmitočty ležící nad nastaveným
dělicím kmitočtem utlumuje (snižuje jejich úroveň). Pokud například nechcete, aby se ze
subwooferu ozývaly vysoké tóny, zapněte ﬁltr se spodní propustí (LPF) v subwooferovém
kanálu. Ze subwooferu se pak budou ozývat pouze kmitočty ležící pod nastaveným dělicím
kmitočtem.

VÝSTUP S VYSOKOU ÚROVNÍ
Výstupy předzesilovače s vysokou úrovní snižují požadavky na vstupní obvody zesilovačů,
které pak mohou pracovat s nižším nastavením zesílení. Výsledkem je vyšší kvalita zvuku a
širší dynamický rozsah.

PŘÍMÉ OVLÁDÁNÍ ZAŘÍZENÍ iPod A iPhone
Funkce přímého ovládání umožňuje ovládat zařízení iPod a iPhone přímo z hlavní
jednotky Pioneer. Po připojení zařízení iPod nebo iPhone k hlavní jednotce pomocí
volitelného kabelu můžete toto zařízení ovládat pomocí ovládacích prvků hlavní jednotky.

stejný program, pokud tuner není schopen vhodnou stanici nalézt nebo příjem zeslábne.
 Funkce TA (dopravní hlášení) slouží k automatickému příjmu dopravních hlášení bez ohledu

na aktuálně přijímaný zdroj. Přehrávání libovolného zdroje, který aktuálně posloucháte, bude
přerušeno.
 Funkce PTY (typ programu) slouží k rychlému a snadnému vyhledání rozhlasových stanic

vysílajících určitá témata, například zprávy, počasí, pop, rock apod.

VÝSTUPY PŘEDZESILOVAČE RCA-CINCH
Výstupy RCA-CINCH umožňují snadné rozšíření zvukového systému. Podle toho, zda jednotka
používá 1, 2 nebo 3 výstupy RCA-CINCH, můžete zvukový systém rozšířit o další zesilovače pro
přední reproduktory, zadní reproduktory nebo subwoofer. Výstupy předzesilovače RCA-CINCH
umožňují vytvoření přesně takového zvuku, jaký chcete s důrazem na úplnou ﬂexibilitu.

OTOČNÝ OVLADAČ
Všechny funkce hlavní jednotky můžete pohodlně ovládat jediným otočným ovladačem. Tento
ovladač, který se používá podobně, jako joystick, umožňuje rychlé ovládání hlavní jednotky.
Otočením doleva, doprava, vychýlením nahoru, dolů, doleva nebo doprava nebo stisknutím
můžete procházet různými rozhlasovými stanicemi nebo přistupovat ke složkám a souborům
obdobně, jako pomocí joysticku.

SLOT PRO PAMĚŤOVOU SD KARTU
Jednotky se slotem pro SD kartu umožňují přehrávání audio souborů a v závislosti na daném
modelu také přehrávání videosouborů z SD karty.

FUNKCE SONIC CENTER CONTROL
(ŘÍZENÍ POLOHY AKUSTICKÉHO STŘEDU)
Tato vyspělá zvuková funkce umožňuje posunout ideální poslechovou polohu - akustické
centrum - audio systému do vybraného místa vašeho vozu. Stačí pouze zvolit místo, ve kterém
chcete mít akustické centrum a systém automaticky upraví časové poměry z příslušných
reproduktorů tak, aby vyhovovaly vaší volbě. Výsledkem jsou trvale optimální poslechové
zážitky.

PŘIZPŮSOBENÍ ÚROVNĚ HLASITOSTI ZDROJE SIGNÁLU
Funkce přizpůsobení úrovně hlasitosti zdroje signálu nezávisle upravuje vzájemné poměry
hlasitostí mezi všemi zdroji signálu hlavní jednotky (hlasitost příjmu v pásmu FM je použita
jako referenční), čímž je výchozí hlasitost vždy společná pro všechny zdroje signálu.

VSTUP PRO DÁLKOVÝ OVLADAČ NA VOLANTU
Pokud je vaše vozidlo vybaveno existujícím, továrním dálkovým ovladačem na volant,
můžete jej propojit s jednotkou Pioneer a dále používat k ovládání veškerých funkcí*.
Pomocí volitelného adaptéru pro originální dálkový ovladač (OEM) lze vstupní zásuvku
minijack na zadní straně hlavní jednotky přímo propojit kabelem s originálním systémem
dálkového ovládání vozidla. Jednoduché, pohodlné a bezpečné řešení, díky kterému můžete
ponechat obě ruce na volantu.
* Vhodný adaptér pro svůj vůz naleznete na www.cz.pioneer.eu - www.sk.pioneer.eu

DOTEKOVÝ OVLÁDACÍ PANEL
Všechny multimediální DVD stanice jsou v roce 2010 vybaveny dotekovým ovládacím panelem
QVGA, který umožňuje snadné ovládání celého multimediálního systému zábavy. Tyto velké a
jasné panely poskytují nejpřehlednější zobrazení všech funkcí AV zdrojů a hlavních jednotek
a umožňují intuitivní ovládání celého systému. Jako pozadí lze použít některý z nabízených
designů nebo vlastní fotograﬁi. Tyto vysoce kvalitní obrazovky jsou také ideálním řešením na
sledování oblíbených ﬁlmů a prezentací vlastních fotograﬁí.

VIDEO VÝSTUPY/VIDEO VSTUPY
Video výstupy a vstupy umožňují k hlavní jednotce připojit širokou škálu AV zdrojů, například
videokameru nebo herní panel.
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SVĚT PIONEER
Produkty nevyrábíme jen pro zábavu. Našim cílem je na vás zapůsobit, dát vám inspiraci a svobodu individuality. Při všech krocích plánování, návrhu a
konstrukce našich výrobků jsme vždy mysleli na vás. Vše záleží na vaší volbě - od zážitků v prostředí reálného kinosálu v obývacím pokoji, plnohodnotné
multimediální zábavy na cestách až po možnost užívat si přehrávání z přenosných zdrojů, například zařízení iPod, USB disku nebo SD karty, kdykoli
budete mít chuť. Vše je možné v pravém stylu Pioneer. Vždy vám pomůžeme žít naplno, ať děláte cokoli, nebo kamkoli cestujete jakýmikoli prostředky.

ZÁŽITKY NA VŠECH ÚROVNÍCH
Zesilovač SC-LX90
SUSANO s vysokým rozlišením

DOMA
Pokud hledáte nejlepší audiovizuální zážitky do vašeho domova, nemusíte již hledat dále. Pokud
jde o domácí AV produkty, společnost Pioneer má tradici reálné reference vysoké kvality. Naší
ﬁlozoﬁí je trvalá záruka špičkových zážitků. Při návrhu a konstrukci každého výrobku začínáme
vždy u samých základů. Ať si tedy vyberete jakýkoli produkt na přehrávání hudby či obrazu,
můžete se spolehnout, že vždy získáte deﬁnitivní zážitky.

Referenční přehrávač disků Blu-ray BD-Live
BDP-LX91

V AUTOMOBILU
Cestování neznamená, že se musíte jakkoli omezovat v zábavě jen proto, že sedíte v automobilu.
Naše série výrobků pro automobily vám umožní využít potenciálu každé cesty na maximum:
od přesné navigace, špičkových audio přístrojů až po nejjednodušší řešení přehrávání hudby
z přenosných zdrojových přístrojů v automobilu. K dispozici je výběr produktů pro každou
potřebu i vkus bez ohledu na to, v jakém automobilu jezdíte nebo jakým jste řidičem. Připravte
se na nový život na silnicích.

Digitální mediální centrum
MVH-8200

Navigační DVD AV systém
AVIC-F20BT

KDEKOLI CHCETE

Digitální DJ deck
CDJ-2000 Pro-grade

Hudba je osobní záležitostí. Proto byste měli mít možnost si ji užívat kdekoli a jakkoli se vám
zlíbí. Věříme, že produkty na přehrávání hudby by měly vyhovovat vašemu životnímu stylu,
nikoli naopak. Jako příklad můžeme uvést naše zcela nové reproduktorové systémy pro zařízení
iPod. Nyní můžete užívat hudbu za zařízení iPod, ať se nacházíte kdekoli v domě, aniž byste
museli nosit sluchátka. Stačí jen připojit zařízení iPod přímo do jednotky a vybrat požadované
skladby. Jde také o vynikající způsob sdílení hudby v zařízení iPod s vašimi přáteli. Pro uživatele,
kteří rádi poslouchají hudbu na cestách, je připravena naše série sluchátek vyhovujících
libovolnému hudebnímu vkusu, životnímu stylu či módnímu vkusu. Pokud máte rádi spíše
ruční ovládání, výrobky Pioneer pro diskotéky mají vždy poslední slovo, pokud jde o uspořádání
vrcholového vystoupení. Tyto produkty představující prvotřídní volbu pro klubové i salónní
DJ-jejsou navrženy tak, aby držely krok s vývojem způsobu práce DJ-jů a byly nositelem trvalé
revoluce na DJ scéně.
SE-MJ51
skládací sluchátka
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Reproduktorový systém iPod
XW-NAS5-S

PIONEER ONLINE
Připojte se online a poznejte svět Pioneer. Navštivte naše webové stránky a zjistěte vše, co potřebujete znát o našich produktech, přečtěte si všechny naše
poslední zprávy, stáhněte nejnovější aktualizace a sledujte účasti týmu Pioneer na vrcholových evropských soutěžích o kvalitní zvuk. Můžete nás navštívit
také v síti Facebook a poznat, co jsme dokázali, setkat se s ostatními fanoušky značky Pioneer a sdělit nám, co si o našich produktech myslíte. A to je pouhý
začátek. Ať vás tam brzy potkáme!

NEJLEPŠÍ INFORMACE
Webové stránky společnosti Pioneer nabízejí rozsáhlé informace o všech produktech našeho sortimentu. Poznejte všechny funkce výrobků, seznamte se s našimi
exkluzivními technologiemi, prohlédněte a stáhněte si obrázky s vysokým rozlišením. U systémů NavGate můžete také zjistit, která jednotka nejlépe vyhovuje vašemu
vozu. Stačí pouze zadat značku, model a rok výroby vašeho automobilu a budete nasměrováni na produkty, které vám nejlépe vyhovují.

NEJNOVĚJŠÍ ZPRÁVY
Buďte stále v kontaktu s děním ve světě Pioneer. Novinky Pioneer můžete nejen sledovat online, ale můžete je také přenést přímo do svého
počítače pomocí našeho RSS kanálu. Můžete se také přihlásit k odběru našich pravidelných e-mailů obsahujících nejnovější informace o
produktech a speciální nabídky. Webové stránky Pioneer jsou také místem, kde získáte nejnovější produktové brožury, manuály a aktualizace
softwaru či ﬁrmwaru pro vaše přístroje Pioneer.

OBJEVTE SVĚT PIONEER:

WWW.CZ.PIONEER.EU - WWW.SK.PIONEER.EU

WWW.FACEBOOK.COM/PIONEER.ELECTRONICS

WWW.YOUTUBE.COM/PIONEEREUROPE
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POZNEJTE VÍCE NA STRÁNKÁCH WWW.SK.PIONEER.EU
Podrobné informace o zásadách ochrany životního prostředí ﬁrmy Pioneer naleznete na následujících webových stránkách:
www.pioneer.eu/environment
SLOVAK REPUBLIC:
BASYS SK, S. R. O.
Stará Vajnorská 37/C
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2-49 10 66 11
Fax: +421 2-49 10 66 33
e-mail: oﬃce@basys.sk
www.basys.sk
www.pioneer.sk

Název Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation
na území USA a jiných zemí. iPod je registrovaná ochranná známka společnosti Apple, Inc. na území USA a dalších zemích. Oznacení
“Vyrobeno pro iPod” znamená, že dané elektronické příslušenství bylo speciálně navrženo pro připojení k zařízení iPod a bylo výrobcem
certiﬁkováno na splnění technických požadavku společnosti Apple. Společnost Apple neodpovídá za provoz tohoto zařízení nebo za
jeho vyhovení bezpečnostním a zákonným předpisům. Firma Pioneer zařízení iPod neprodává. iPhone je ochranná známka spolecnosti
Apple, Inc. Označení “Pracuje s iPhone” znamená, že dané elektronické příslušenství bylo speciálně navrženo pro připojení k zařízení iPhone a
bylo výrobcem certiﬁkováno na splnění technických požadavků společnosti Apple. ICEpower® je registrovaná ochranná známka společnosti
Bang & Olufsen ICEpower a/s. Společnosti DuPont a/nebo DU PONT-TORAY CO., LTD. jsou výrobcem vláken značky KEVLAR®. DuPont™
a KEVLAR® jsou ochranné známky a registrované ochranné známky společnosti DuPont nebo jejích poboček a jejich užití společností Pioneer
podléhá udělení licence. Logo SD Logo je ochranná známka. Slovní označení a loga Bluetooth jsou majetkem společnosti Bluetooth SIG, Inc.
Jakékoli užití těchto prvku ﬁ rmou Pioneer podléhá udělení licence. Ochranné známky Parrot uváděné v tomto dokumentu jsou jediným a
výlučným vlastnictvím společnosti Parrot S.A. Název DivX a související loga jsou ochranné známky spolecnosti DivX, Inc. a jsou užívány na
základe licence. “DTS” a “DTS Digital Out” jsou ochranné známky společnosti Digital Theater Systems, Inc. “Dolby”, “Dolby Digital” a symbol
“dvojité D” jsou registrované ochranné známky společnosti Dolby Laboratories. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem
svých příslušných vlastníku.

Záznamová zařízení a autorská práva: Záznamové zařízení smí být používáno pouze k zákonnému kopírování. Doporučuje se provést
důkladné prověření podmínek zákonného kopírování v zemi, ve které chcete kopii vytvořit.
Kopírování materiálů chráněných autorským právem, například ﬁlmů nebo hudby je nezákonné, pokud pro nebyla udělena zákonná výjimka
nebo souhlas příslušných vlastníků.
Funkce a technické údaje výrobků popsaných nebo zobrazených v tomto katalogu jsou platné v době tisku. Vzhledem k výrobním změnám
však může dojít k jejich modiﬁkaci. Tato brožura může obsahovat typograﬁcké chyby a barvy vyobrazených výrobků mohou být mírně odlišné
od skutečnosti. Ujistěte se u vašeho dealera Pioneer, zda skutečné funkce a speciﬁkace odpovídají vašim požadavkům. Tato brožura také může
obsahovat odkazy na výrobky, které nejsou nebo nebudou k dispozici ve vaší zemi.

VÁŠ MÍSTNÍ DEALER PIONEER:

WWW.PIONEER.EU

10-C-CONSGUIDE-CZ1 – Vytištěno v Belgii. V rámci odpovědnosti ﬁrmy Pioneer za čistotu životního prostředí a ochranu země byl tento katalog vytištěn na bezchlórový papír.
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