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              MS 4400 
                  Navigačný systém s rádiom, CD a MP3 prehrávačom 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intelligent Content on Demand 

 

 C-IQ Intelligent Content on Demand 

 Displej s vysokým rozlíšením s voliteľným farebným podsvietením 

 Dual-RDS-Tuner pre súčasný príjem rádia a TMC 

 Route & Sound 

Max. výkon 4 x 55 W 

 Integrovaná dynamická navigácia cez TMC 

Dynamický zoznam FM staníc 

 Aktívna podpora antény 

 6 Sound Presets 

 Odoberateľný predný panel 
 

Možnosti 

Digitálny CD MP3/WMA meni č CHM 604 MP3 

IR kartový dia ľkový ovládač RC 1104* 

IR diaľkový ovládač na volant RCS 4000* 

Pripojenie k OEM diaľkovému ovládaču na volante cez Adapter Wire 

Jednoduchá adaptácia na Handsfree sady (napr.: CIX 3000 Blue) 
 
 
                                                                 * Potrebný dodatočný IR prijímač CA 1106 + ACP 1100/01 



 

               MS 4400 
Navigačný systém s rádiom, CD a MP3 prehráva čom  

 

 
C-IQ – inteligentný obsah na požiadanie 
Po aktivácii C-IQ budete profitovať zo širokej škály aktuálnych  
cestných máp, cestovných sprievodcov a iných. 

Cestné mapy majú široké pokrytie, dopravné informácie a takmer 1,5 milióna  

bodov (POI). Aktualizačný servis C-IQ vám bez poplatku automaticky zašle  

posledné verzie cestných máp
*
. Aktivácia zaberie len pár minút a je možné ju 

vykonať kedykoľvek a kdekoľvek. Navigačný obsah môže byť určený na dennej, 

alebo mesačnej báze spoplatnený podľa času použitia.  

 

Presved čivá kvalita zvuku  

Vďaka zosilňovaču s výkonom 4 x 55 Watt MOS-FET,  5 kanálovému  

ekvalizéru a 6 preddefinovaným štýlom zvuku  dosahuje  MS 4400 perfektnú  
kvalitu zvuku, ktorú si vychutnáte kedykoľvek. 

 

Výkonnejší zvuk a navigovanie s MP3 CD prehráva čom 

„Route and Sound“ vám umožňuje jednoducho prepínať medzi rôznymi audio 

zdrojmi (CD, MP3, CD menič) a súčasne stále byť navigovaný hlasovými povelmi 

a obrazom (piktogramami). Funkcia Track Memory umožňuje pokračovať 

v prehrávaní poslednej hranej piesne. Zadanie adresy môžete vykonať pomocou  

prednačítaných ulíc, aby ste nemuseli použiť ďalšie mapové CD. 

Veľký displej umožňuje pohodlné listovanie v MP3 súboroch, zobrazuje súčasne 6 

súborov. Playlist umožňuje navolenie a prehratie až 99 individuálnych piesní napr. 

z MP3 CD. 

 

 
Dvojitý-RDS-Tuner  
Dva integrované RDS-Tunery (Radio Data System) zaručujú optimálny príjem a 

výkon rádia. Zvolená rádio stanica je vždy prijímaná v najvyššej kvalite prepínaním  

medzi frekvenciami na vyhľadanie optimálneho príjmu zvolenej rádio stanice. Neustále 

aktualizovaný zoznam staníc zobrazuje všetky rádio stanice s dobrým signálom. 

 

Vylepšená navigácia  

Piktogramy s vysokým rozlíšením zobrazujúce vzdialenosť ku križovatke ako aj maximálnu 

povolenú rýchlosť poskytujú komplexnú navigáciu a uľahčujú vodičovi prepravu. 

S optimalizovanými hlasovými povelmi vrátane povelov „odboč teraz“ na diaľniciach, hlavných 

cestách a kruhových objazdoch je navigácia jednoduchá a prehľadná, dokonca bez potreby 

sledovania obrazovej navigácie na displeji. 

 

Dynamická navigácia cez TMC  

Systém je schopný sprístupniť informácie dopravného servisu, ktorý je prevádzkovaný cez 

integrovaný RDS-TMC prijímač (Radio Data System – Traffic Message Channel). Tieto cestné 

informácie sú vyhodnocované a sú zahrnuté do dĺžky cesty.  Informácie (trvanie cesty, cieľová 

destinácia) pre aktuálnu trasu sú zobrazené a vodič sa môže rozhodnúť či zvolí alternatívnu 

trasu, alebo nie. Správanie sa systému je možné upraviť podľa požiadavky na dynamické 

plánovanie cesty.  

 

 
*Potrebná aktivácia
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Audio  
• MP3 a Audio prehrávač 
• Prehrávanie audio CD počas    

navigácie (Route & Sound) 
• Track Memory - pokračovanie 
prehrávania poslednej piesne po 
skončení práce s mapovými CD 
• Playlist s 99 piesnami 
• MP3 zobrazuje: 

- adresár 
- názov súboru 
- ID3-Tagy 
- Prenosová rýchlosť: 
max.320kbit/sek., konštantná      
alebo variabilná 

• Max. výkon:  4 x 55W 
• Jemné vtiahnutie CD pri vložení          

(zabraňuje poškriabaniu) 
• CD Text 
• prehráva CD-R/RW  
• 5 kanálový ekvalizér 
• 6 prednastavených štýlov zvuku

 

 

Navigácia  
• Rozdelený displej: 
     rádio/navigácia 
• Obrazovo a hlasovo  
podporovaná navigácia 
• 9 jazykov a 20 hlasov 
• príkazy na odbočenie na 
diaľniciach a kruhových 
objazdoch(presnosť 150m) 
• Vzdialenosť ku križovatke 
•Integrovaná dynamická navigácia   
-Manuálne plánovanie obchádzky  
-Dynamické plánovanie trasy 
• Kritéria trasy 

- najrýchlejšia trasa 
- najkratšia trasa 
- po hlavných ťahoch 
- mimo hlavných ťahov 
- mimo spoplatnených ciest 
- mimo trajektu 
- mimo tunelov 

• Kalkulácia alternatívnej trasy 
• Dopravné info cez TMC 

  

 

Navigácia 

• Široká možnosť výberu destinácie: 
- krajina, mesto, ulica, križovatka, 
popisné číslo, PSČ 

- QXS – rýchle vyhľadávanie ulíc 
- Zemepisná dĺžka/šírka 
- POI body: benz.pumpa, vlak. stanica 
- Cestovný sprievodca 
(e.g. Varta, Michelin) 

Technické údaje  

• RMS výkon: 
4 x 28 W na 10% THD 
(DIN 45324) a 14,4 V  

• Senzory: 
- 12-kanálový GPS prijímač 
- Gyroskop 
- Interface pre signál digitálnej rýchlosti 

(voliteľný) 
 
 

A: Napájanie (ISO) 
B: Reproduktory (ISO) 
C1:  Výstup predzosilňovača 
C2:  Diaľkové ovládanie na volant 
C3:  CD - menič  
D1:  Tel. In / IR prijímač 
E: Zapojenie antény (ISO) 
F: Poistka 
G: GPS anténa 

 
Možnosti  
• Digitálny CD MP3/WMA menič 

CHM 604 MP3 
• IR kartový diaľkový ovládač 

RC 1104
2
 

• IR diaľkový ovládač na volant RCS 4000
2
 

• Pripojenie k OEM diaľkovému ovládaču na volante  
  cez napájací adaptér 
• Jednoduché pripojenie k Handsfree sadám 

(napr. CIX 3000 Blue) 
                                                                                                                     

• Dynamická hlasitosť 
• Ovládanie hlasitosti závislé na      
rýchlosti 

Rádio  

• Dvojitý RDS-Tuner pre súčasný 
príjem rádia a TMC 
• Digitálny RDS/TMC Tuner 
• Dynamický zoznam FM staníc 
• FM s RDS-EON-News-PTY 
• MW, LW a SW 

Ergonómia a bezpe čnos ť 
• 4 druhy podsvietenia displeja 

(červená, oranžová, žltá, zelená) 
• Displej s vysokým rozlíšením 

(260 x 100 dot matrix) 
• Odoberateľný predný panel 
• Stmievanie displeja cez softvér 

- Detailné info o mieste vzniku 
zápchy 
- Zoznam TMC staníc vrátane  
automatického režimu 
- Spoplatnené TMC 
- Dopravné info o trase triedené 
podľa aktuálnej pozície alebo 
destinácie 
- Kalkulácia obchádzky vrátane 
info o čase a dĺžke trasy 

• Zoznam adries - min. 200 
(kategórie: dom, práca, ...) 

• 20 posledných destinácií 
• Údaje o ceste 

- momentálna/priemerná/ 
najvyššia rýchlosť 
- čas trvania cesty/vzdialenosť 
• upozornenie na rýchlosť 
(programovateľné) 
• najvyššia povolená rýchlosť na 
danej ceste1

Teplotný rozsah:   
-20° C  až  +65° C 

• Napájanie: 
- 12 V DC, uzemnené 
- Rozsah napätia: 10,5V - 16V 
- Aktuálna spotreba: 

1 - 10A 
(vo vypnutom stave 0,01A) 

- Aktívna podpora antény 
• Rozmery: 180 x 51 x 160 mm 
DIN zabudovanie 

Pripojenia  

• ISO-napájací blok 
• 4 kanálový výstup predzosilňovača 
• Telephone In 
• Pripojenie k OEM diaľkovému  
  ovládaču na volante cez kábel 
• GPS anténa (SMB) 

 

1 v závislosti od mapy a krajiny 

2   potrebný dodatočný IR prijímač 
CA 1106 + ACP 1100/01 
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