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Produktų pasiūlymas. 

Multimedia įranga. 

 

„Dynavin“ kompanija gaminanti OEM tipo multimedia įrenginius nuo 2003 m. Vokiečių inžinierių kuriami produktai turi aukštą 

kokybę ir geras rinkos pozicijas. „Dynavin“ gaminamų modelių jau virš 30, todėl galima rasti sprendimą įvairiems automobilių 

modeliams: Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW, Audi ir kt. 

„Dynavin“ multimedia turi daug naudingų funkcijų. Lietimui jautrus ekranas padės greitai ir patogiai valdyti programinę įrangą. 

Įrenginyje integruota „iGo Primo“ navigacijos programinė įranga su naujausiais žemėlapiais  - pagalbininkas kiekvienoje kelionėje. 

Integruota „Parrot“ laisvų rankų įranga užtikrins kokybišką ryšį. USB ir SD kortelių skaitytuvas, iPod/iPhone leis paleisti įvairius 

muzikos arba video failus iš pasirinktos rinkmenos. 
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Naujoji „Dynavin“ N6 platforma pasižymi ne tik nauju dizainu ir nauja programine įranga, bet ir funkcionalumu bei patogiu valdymu. 
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Dvigubas radijo imtuvas 

• 15 FM ir 15 MW atmintis 

• Atmintis: Automatinė atmintis 

• Paieškos režimai: Local / DX Selection / Manual 

• RDS Funkcijos: AF, TA, TP, PTY, NEWS, RADIO TEXT 

 

 

Bluetooth® laisvų rankų sistema 

• Integruotas Bluetooth modulis su laisvų rankų skambinimo funkcija ir 

muzikos leidimu per A2DP protokolą. 

• Kontaktų knygutės perkėlimas 

• Kontaktų knygutės paieška: Pagal abėcėlę 

• 8 greito rinkimo atminties mygtukai 

• Į komplektą įeina mikrofonas, kuris montuojamas automobilio 

salone.  

• Perskambinimo funkcija 

• Skambučių istorija 

 

 

iPod® jungtis 

• Tinka iPod/iPhone 

• USB jungtis (USB laidas įeina į komplektą) 

• Suderinama su: iPod®: iPod touch 4G/3G/2G/1G, 

iPod classic, iPod with Video, iPod Nano 

6G/5G/4G/3G/2G/1G, iPhone 4/4S, iPhone 3GS, 

iPhone 3G, iPhone 5/5S 

• Shuffle funkcija: Dainoms, Albumams ir kt. 

• Muzikos valdymas: Daina Up/Down, Fast 

Forward/Backward, Repeat 

• Galimi pasirinkimai: Playlist, Artist, Album, Song, 

Podcast, Genre, Composer, Audiobook 

• Paieška pagal abėcėlę 

• Ekrane rodoma info: Albumo viršelis, Daina 

(Pavadinimas, Albumas) 

• Tiesioginio iPod/iPhone Valdymo Funkcija 

 

CD/DVD grotuvas 

• Palaikomi diskų formatai: DVD Video, DVD Audio (2ch mix down), 

CD, CD-R, CD-RW, DVD±R/±RW, DVD-VR 

• Palaikomi failų formatai: 

 MPEG/AVI/RM/FLV/ASF/WMV/MP4/MKV/OGM/DivX/MP3/WMA/AAC 

• 24bit-DAC konvertavimas 

• Zero Data Mute funkcija 

• Digital Servo  

• Sensorius: Music Sensor Scan, Repeat 

• Valdymas: Play/Pause, Fast Forward/Backward 

• DVD tiesioginis meniu valdymas 

• Shuffle funkcijos: One (Folder) / All (Random Play) / Random (CD 

Only) 

 

 

USB/SD skaitytuvai 

• USB jungtis (USB laidas įeina į komplektą) 

• Albumo viršelio atvaizdavimas 

• Muzikos formatai: MP3/AAC/WMA  

• Video formatai: AVI/MP4/MPEG 

• USB klasė: Mass Storage, Play from device 

• Galimi pasirinkimai: Playlist, Artist, Album, Song, 

Podcast, Genre, Composer, Audiobook 

• Paieška pagal abėcėlę 

• Ekrane rodoma info: Albumo viršelis, Song Daina 

(Pavadinimas, Albumas) 

• 4GB vidinis diskas duomenims laikyti 

 

Garso Reguliavimas 

• Subwoofer lygio reguliavimas 

• Dyna-Bass lygio reguliavimas 

• Bass lygio reguliavimas 

• Bass Centre Frequency reguliavimas 

• Bass Bandwidth reguliavimas 

• Treble Level reguliavimas 

• Treble Centre Frequency reguliavimas 

• Source Tone atmintis 

• Time Correction reguliavimas 

• Ekvalaizeris: 5-Band Parametric Equalizer funkcija 
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Pagrindinės savybės 

• Galingumas: 4 x 50 W stiprintuvas 

• Aukštos kokybės dizainas 

• SD Card: Video paleidimas 

• 2 RCA Pre-Outs (4V) ir 1 AV Output 

• 2 Pre-Ins (Front / Rear) paruošta 

• AUX-Input: 1 AV Input 

• Valdymas vaire esančiais mygtukais 

• Automatinis pritemimas 

• Antenos išejimas 

• Stiprintuvo nuotolinio įjungimo išėjimas 

• Audio įterpimas 

• Kameros linijų rodymas 

• Dviguba zona 

 

 

 

 

 

 

 

DYNAVIN N6 PAPILDOMI PRIEDAI: 
 

Skaitmeninis TV tiuneris (DVB-T), šį priedą galima įsigyti papildomai, šis prietaisas leistų žiūrėti skaitmeninę televiziją tiesiai 

per Dynavin N6 multimediją. Oficialus Dynavin pagamintas DVB-T (MPEG4) tiuneris pasižymi tuo jog, jį galima valdyti paprastai, 
tiesiog tiesiai per liečiamą ekraną. Šis priedėlis yra papildomas įrenginys, kurį galima įsigyti bet kuriuo metu ir integruoti į esamą 
Dynavin N6 multimediją. 

 

DAB skaitmeninis radijo tiuneris, šį priedą galite įsigyti papildomai. DAB priedėlio pagalba galėsite klausytis skaitmeninės 
radijo transliacijos per Dynavin N6 multimedija įrenginį. Oficialus Dynavin gaminys – DAB priedėlis leidžia ieškoti/pasirinkti norimas 
radijo stotis tiesiai per Dynavin liečiamą ekraną Šis priedėlis yra papildomas įrenginys, kurį galima įsigyti bet kuriuo metu ir integruoti 
į esamą Dynavin N6 multimediją. 

 

Atbulinio parkavimosi kamera. Šis papildomai įsigyjamas priedas atvaizduoja vaizdą iš kameros Dynavin N6 ekrane. Kamera 

aktyvuojasi iškart įjungus atbulinį bėgį. Šis priedėlis yra papildomas įrenginys, kurį galima įsigyti bet kuriuo metu ir integruoti į esamą 
Dynavin N6 multimediją. 

 


