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Model
MO cena                               

s DPH

CQ-C8803N                           
prodej od dubna 2006

13 085,-

CQ-C8403N 9 345,-

CQ-C7703N 8 409,-

CQ-C7303N 7 474,-

MP3 CD tuner - NOVINKY 2006

DIGITÁLNÍ ZESILOVAČ 4x70W, CD, CD-R/RW, MP3, WMA, RDS tuner, HD 3DDM LCD panel - možnost vytvo ření vlastního
pozadí (video nebo fotky) , barevný OEL display - 4096 barev , Bluetooth ready , iPOD ready , 5V výstup pro SW, 5V zdvojené
výstupy z předzesilovače, výhybka pro reproduktory, 9 pásmový ekvalizér, SRS CS Auto, SBC-SW, ovládání CD/DVD měniče, ID3
TAG, vstup pro rozšiřující modul, vstup AUX, dálkové ovládání, vstup dálkového ovládání, motorické sklápění čelního panelu,
odnimatelný čelní panel s blikající varovnou kontrolkou, konektor ISO.

MOSFET 4x50W, CD, CD-R/RW, MP3, WMA, RDS tuner, HD 3DDM LCD panel - možnost vytvo ření vlastního pozadí (video nebo
fotky) , barevný OEL display - 4096 barev , Bluetooth ready , iPOD ready , 5V výstup pro SW, 5V zdvojené výstupy z předzesilovače,
výhybka pro reproduktory, 7 pásmový ekvalizér, SRS WOW, SBC-SW, ovládání CD/DVD měniče, ID3 TAG, vstup pro rozšiřující
modul, vstup AUX, dálkové ovládání, vstup dálkového ovládání, motorické sklápění čelního panelu, odnimatelný čelní panel s blikající
varovnou kontrolkou, konektor ISO.

DIGITÁLNÍ ZESILOVAČ 4x70W, CD, CD-R/RW, MP3, WMA, RDS tuner, HD 3DDM LCD panel - možnost vytvo ření vlastního
pozadí (video nebo fotky) , Variable Colour - 9261 odstínů LCD panelu a tlačítek, Bluetooth ready , iPOD ready , 2,5V zdvojené
výstupy z předzesilovače, výhybka pro reproduktory, 7 pásmový ekvalizér, SRS WOW, SBC-SW, ovládání CD/DVD měniče, ID3 TAG,
vstup pro rozšiřující modul, vstup AUX, dálkové ovládání, vstup dálkového ovládání, motorické sklápění čelního panelu, odnimatelný
čelní panel s blikající varovnou kontrolkou, konektor ISO.

MOSFET 4x50W, CD, CD-R/RW, MP3, WMA, RDS tuner, HD 3DDM LCD panel - možnost vytvo ření vlastního pozadí (video nebo
fotky) , Variable Colour - 9261 odstínů LCD pnelu a tlačítek, Bluetooth ready , iPOD ready , 2,5V zdvojené výstupy z předzesilovače,
výhybka pro reproduktory, 7 pásmový ekvalizér, SRS WOW, SBC-SW, ovládání CD/DVD měniče, ID3 TAG, vstup pro rozšiřující
modul, vstup AUX, dálkové ovládání, vstup dálkového ovládání, motorické sklápění čelního panelu, odnimatelný čelní panel s blikající
varovnou kontrolkou, konektor ISO.
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CQ-C5303N 5 138,-

CQ-C3503N 4 202,-

CQ-C3303N 3 735,-

CQ-C1323NE 3 260,-

CQ-C1313NE 3 260,-

MP3 CD tuner - NOVINKY 2006

MOSFET 4x50W, CD, CD-R/RW, MP3, WMA, RDS tuner, 2,5V zdvojené výstupy z předzesilovače, SRS TruBass, ekvalizér SQ 3, ID3
TAG, Bluetooth ready, iPOD ready , motorické sklápění čelního panelu, odnimatelný čelní panel s blikající varovnou kontrolkou, vstup
dálkového ovládání, černý LCD panel + bílá písmena, měnitelné rudé / zelené podsv ětlení tla čítek , dálkové ovládání, konektor ISO.

4x50W, CD, CD-R/RW, MP3, RDS tuner, přední AUX vstup , 2,5V výstup z předzesilovače, SRS TruBass, ekvalizér SQ, ID3 TAG,
odnimatelný čelní panel, vstup dálkového ovládání, černý LCD panel + bílá písmena, dálkové ovládání, m ěnitelné rudé / zelené
podsv ětlení tla čítek , dálkové ovládání, konektor ISO.

4x50W, CD, CD-R/RW, MP3, RDS tuner, přední AUX vstup , 2,5V výstup z předzesilovače, ekvalizér SQ, ID3 TAG, odnimatelný čelní
panel, vstup dálkového ovládání, černý LCD panel + bílá písmena, rudé podsv ětlení tla čítek , konektor ISO.

4x50W, CD, CD-R/RW, MP3, RDS tuner, přední AUX, 2,5V výstup z předzesilovače, ekvalizér, ID3 TAG, odnimatelný čelní panel,
vstup dálkového ovládání, modrý LCD panel + bílá písmena, rudé podsvětlení tlačítek, konektor ISO.

4x50W, CD, CD-R/RW, MP3, RDS tuner, přední AUX, 2,5V výstup z předzesilovače, ekvalizér, ID3 TAG, odnimatelný čelní panel,
vstup dálkového ovládání, černý LCD panel + bílá písmena, rudé podsvětlení tlačítek, konektor ISO.
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CQ-C1303NE 3 260,-

CQ-C1123NE 2 800,-

CQ-C1113NE 2 800,-

CQ-C1103NE 2 800,-

MP3 CD tuner - NOVINKY 2006

4x50W, CD, CD-R/RW, MP3, RDS tuner, přední AUX, 2,5V výstup z předzesilovače, ekvalizér, ID3 TAG, odnimatelný čelní panel,
vstup dálkového ovládání, černý LCD panel + bílá písmena, zelené podsvětlení tlačítek, konektor ISO.

Autorádia s CD p řehrávačem - NOVINKY 2006

4x45W, CD, CD-R/RW, RDS tuner, otočný ovladač, ekvalizér, odnimatelný čelní panel, vstup dálkového ovládání, modrý LCD panel +
bílá písmena, rudé podsvětlení tlačítek, konektor ISO.

4x45W, CD, CD-R/RW, RDS tuner, otočný ovladač, ekvalizér, odnimatelný čelní panel, vstup dálkového ovládání, černý LCD panel +
bílá písmena, rudé podsvětlení tlačítek, konektor ISO.

4x45W, CD, CD-R/RW, RDS tuner, otočný ovladač, ekvalizér, odnimatelný čelní panel, vstup dálkového ovládání, černý LCD panel +
bílá písmena, zelené podsvětlení tlačítek, konektor ISO.
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CN-DV2300N 23 370,-

T1000-9349 8 409,-

CN-DV2300-SADA1
Sada naviga čního systému CN-DV2300 + monitor CQ-VD7001N + mapov ý DVD 
ROM T1000-9349 65 440,-

CN-DV2300-SADA3
Sada naviga čního systému CN-DV2300 + monitor CY-VMR5800N + mapo vý 
DVD ROM T1000-9349 37 390,-

CX-DH801N  nové          
(prodej - kv ěten)

14 020,-

CQ-D5501N                                12 150,-

CX-DVP292N 13 085,-

CY-TUP153N  nové TV tuner  k monitoru CQ-VD7003N a CQ.VD6503N. 7 941,-

Multimédia

DVD naviga ční systém, GPS přijímač, vysokorychlostní mechanika, snímač rychlosti vozu, kompaktní gyroskopický senzor,
standardizovaná velikost 1 DIN 

Mapový DVD ROM pro naviga ční jednotku CN-DV2300N. 23 zemí Evropy v č. ČR + SR

DVD měnič na 8 disk ů, hudební CD, video CD, MP3, AV výstup, dálkové ovládání

DVD/CD přehrávač, MOSFET 4x50W, DVD, CD, CD-R/RW, MP3, RDS tuner, 2V zdvojené výstupy z předzesilovače, ekvalizé,
ovládání CD měniče, ID3 TAG, vstup AUX, dálkové ovládání, vstup dálkového ovládání, motorické sklápění čelního panelu,
odnimatelný čelní panel s blikající varovnou kontrolkou, konektor ISO.

DVD / Video CD/ hudební CD / MP3 p řehrávač, dvouohniskové snímání miniaturních DVD disců, video/audio výstup  digitální audio 
výstup pro Dolby Digital / DTS, standardizovaná velkost 1 DIN.
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CQ-VD7003N nové                 
prodej od května 2006

28 044,-

CQ-VD6503N  nové                  
prodej od května 2006

28 044,-

CY-VM7203N nové              
prodej od května 2006

14 019,-

CY-VHD9401N                25 240,-

CY-VMR5800N 14 019,-

širokoúhlý 5,8" LCD panel na palubní desku / do opěrek hlav , RGB vstup, 4 stupňový manuální stmívač, vestavěný reproduktor (
pouze k navigačnímu systému CN-DV2300N). 

Monitory

Širokoúhlý 7'' LCD panel v palubní desce, obsluha dotykovým panelem , automatická volba PAL/NTSC, automatické vyklopení /
zasunutí po otočení klíčkem v zapalování, automatický a manuální stmívač, MOSFET 4x50W, SRS CS-Auto,
CD, CD-R/RW, MP3, DVD-video , RDS tuner, 2V zdvojený výstup z předzesilovače, 2V výstup pro SW, výhybka pro reproduktory,
RGB vstup, bluetooth ready, iPOD ready, připraveno pro rozšiřující modul, dálkové ovládání, ISO konektor.

Širokoúhlý 7" LCD panel v palubní desce , poměr stran 16:9, automatická volba PAL/NTSC, automatické vyklopení / zasunutí po 
otočení klíčkem v zapalování, automatický a manuální stmívač, RGB vstup, AV vstup / výstup, dálkové ovládání, ISO konektor.

Stropní širokoúhlý 9'' LCD panel , automatická volba PAL/NTSC, CD, CD-R/RW, MP3, DVD-video , AV vstup / výstup, dálkové 
ovládání, bezdrátová IR sluchátka, lampičky pro osvětlení interiéru.

2DIN širokoúhlý 6,5" LCD panel v plaubní desce, obsluha doty kovým panelem , automatická volba PAL/NTSC, automatické
vyklopení / zasunutí po otočení klíčkem v zapalování, automatický a manuální stmívač, MOSFET 4x50W,SRS CS-Auto, CD, CD-
R/RW, MP3, WMA, DVD-video , RDS tuner, 2V zdvojený výstup z předzesilovae, 2V výstup pro SW, výhybka pro reproduktory RGB
vstup, bluetooth ready, iPOD ready, přpraveno pro rozšiřující modul, dálkové ovládání, ISO konektor
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