DAF - AUDIOSYSTEMEN
Voor een comfortabele en veilige rit en
USB/AUX-connector voor meerdere toepassingen

Truck Navigation Radio (TNR)

Audiosysteem

De Truck Navigation Radio verenigt een uitgebreide keuze

Het audiosysteem is bedoeld voor het afspelen van

aan audio-, navigatie- en communicatiefuncties in een

verschillende mediatypen. Dankzij de externe USB- en

enkele compacte eenheid die eenvoudig in het dashboard

AUX-aansluitingen kan een geheugenstick of iPod worden

is geïntegreerd. Naast AM/FM-radio-ontvangst, speelt het

aangesloten. De audiogegevens worden via USB digitaal

audiosysteem cd's en mp3-muziekbestanden af op de

naar het Truck Navigation Radio-systeem verzonden. Met het

geïntegreerde cd-speler of via de externe USB- en AUX-

grote kleuren touchscreen kan eenvoudig naar radiostations

aansluitingen.

worden gezocht of een nummer uit de geluidsbestanden
worden gekozen, en het geeft u een uitstekend overzicht van

Navigatie

de keuzemogelijkheden voor het programma en de muziek.

Zodra de bestemming en de voertuigspecifieke gegevens,

Dankzij de Bluetooth-interface kunnen audiogegevens van

zoals afmetingen, gewicht en asbelastingen zijn ingevoerd,

een muziekdrager naar een radio worden gestreamd.

begint het navigatiesysteem met de berekening van de
route. Tijdens deze berekening worden de voertuiggegevens

Functies

vergeleken met de digitale kaartinformatie die op de SD-kaart

Basisfuncties en -waarden

zijn opgeslagen, zoals de hoogte van onderdoorgangen,

kunnen via het hoofdmenu en

de wegbreedte of het maximaal toegestane gewicht op

de stuurwielschakelaars worden

bruggen. Het resultaat is een geschikte route voor het

aangepast. Op het instrumentenpaneel

voertuig, waarbij dorpen met smalle straatjes of bochtige

worden de algemene radiofuncties

wegen die lastige manoeuvres vereisen, worden vermeden.

weergegeven, waaronder het
doorlopen van stations, radiotekst en

Scherm
Het scherm kan ook worden gebruikt voor andere functies,
zoals een achteruitrijcamera, waardoor het veel gemakkelijker
is om met grote voertuigen achteruit te rijden.
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audiofuncties, zoals geluid en balans.
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Voor een comfortabele en veilige rit en
USB/AUX-connector voor meerdere toepassingen

DAF 24V radio/USB-speler
De DAF radio/USB-speler is speciaal ontwikkeld om

Wat zijn de voordelen van de
USB/AUX-aansluiting?

aan de professionele eisen van de 24V-elektrische

Ontbrekende of beschadigde cd's en overslaande nummers

voertuigsystemen te voldoen. Hij is voorzien van innovatieve

zijn verleden tijd. Alle muzieknummers staan samen op één

functies, ontworpen om aan de hoogste eisen te voldoen

apparaat en kunnen naar elke truck worden overgedragen.

en een optimaal geluid te bieden in combinatie met een

Bedien uw muziekstick via de bedieningselementen van de

ergonomisch ontwerp. De radio-/USB-speler is uitgerust met

radio of stuurwielschakelaars.

een uitstekend systeem dat uit twee luidsprekers bestaat en
die in de portieren zijn gemonteerd.

Welke connector is de beste?
Wanneer de USB-aansluiting wordt gebruikt, kunnen

Functies

bedieningsfuncties op de radio of stuurwielschakelaar

Basisfuncties en -waarden

worden gebruikt. Gegevens van de MP3-speler, zoals ID3-

kunnen via het hoofdmenu en

tags, worden op het instrumentenpaneel weergegeven.

de stuurwielschakelaars worden

Met de AUX-aansluiting moeten alle bedieningsfuncties

aangepast. Op het instrumentenpaneel

worden beheerd op de muziekdrager.

worden de algemene radiofuncties
weergegeven, waaronder het
doorlopen van stations, radiotekst en
audiofuncties, zoals geluid en balans.

USB/AUX-aansluiting
Deze cd-loze 24V DAF-radio/USBspeler is niet meer voorzien van de
'ouderwetse' cd-speler. Daarentegen
voorziet hij wel in een Smartcompartiment in de middenconsole
van het dashboard, waarmee praktisch
alle MP3-spelers, USB-sticks of iPods
kunnen worden aangesloten.
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