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MAP770/670

Płaskie, kompaktowe, lekkie i wydajne

Clarion MAP770/670

Główne dane techniczne
• 4,3” calowy kolorowy szeroki ekran LCD ze sterowaniem panelem dotykowym: 

- 65 536 wyraźnych kolorów

- Wspaniały kontrast

- Ekran antyrefleksyjny chroniący przed odblaskami światła słonecznego

• Wbudowana pamięć flash o pojemności 2 GB (MAP770) / 512 MB (MAP670) 

• Niezwykle szybkie obliczanie tras przy użyciu procesora 400 MHz

• Wbudowany tuner radiowy RDS-TMC pozwalający na odbiór informacji o ruchu 

• Wbudowany interfejs Bluetooth 2.0 pozwalający na obsługę bez użycia rąk

• Doskonała precyzja wyznaczania położenia dzięki antenie SiRF III GPS i 20-kanałowemu

odbiornikowi. Wspaniały odbiór nawet przez szyby przednie pokryte powłoką chroniąca

przed promieniowaniem ultrafioletowym.

• Odtwarzanie plików MP3 / WMA, również w trakcie nawigacji

• Przeglądarka obrazów: gdziekolwiek jedziesz, weź ze sobą osobisty album fotograficzny

• Złącze zewnętrznych słuchawek przydatne w trybie pieszego

• Złącze USB1.1 do aktualizacji za pośrednictwem komputera PC

• Akumulator zapewniający do 4,5 godziny pracy z pełną mocą 

• Wersja Microsoft Windows CE.Net 5.0 core

Duży ekran 11 cm
Płaskie i eleganckie. Clarion MAP770 / 670 to prawdzi-
wie przenośny system nawigacji, który można zabrać ze
sobą gdziekolwiek się chce. Przy grubości jedynie
20 mm, system można umieścić gdziekolwiek w
samochodzie lub włożyć do kieszeni, by móc
korzystać z nawigacji poza pojazdem.

Przenośny jak telefon komórkowy!!

Wyposażenie w szczegółowe mapy, szybki procesor

pozwalający na szybkie obliczanie tras, duży ekran

dotykowy - wszystko w jednej małej obudowie, łatwej

do przenoszenia jak Twój telefon komórkowy.

Ultralekkie. Clarion MAP770 / 670 zapewnia

mobilność zdecydowania przekraczającą

Państwa oczekiwania.

Jego kompaktowa budowa sprawia, że jest

mniejszy niż niewygodna mapa miasta i można go

łatwo włożyć do damskiej torebki lub kieszeni koszuli. Po

wyjściu z samochodu, wystarczy wybrać tryb "Pieszy" i

korzystać z czytelnych wskazówek, które doprowadzą Cię

do samego celu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybów nawigacji, proszę skorzystać z informacji na

stronach 4-5

Ultra kompaktowe i niezmiernie lekkie. Oba systemy
nawigacji Clarion MAP to idealni towarzysze podróży
- łatwo je przenosić, instalować i przechowywać.

Natychmiast odbieraj informacje o ruchu drogowym
przez wbudowany odbiornik TMC.

Kompatybilność z Bluetooth pozwala na bezprzewo-
dowe połączenie z telefonem komórkowym i rozma-
wianie bez angażowania rąk za pośrednictwem
urządzenia do nawigacji.

Zbliżanie i zmiana punktu widzenia ułatwiające roz-
poznawanie wymaganych manewrów na następnym
skrzyżowaniu.

Duży ekran w formacie  „4.3” wyświetla wszystkie
informacje bardzo wyraźnie. Format 16:9 zwiększa
wygodę i pozwala na szybki dostęp do informacji.

Opcjonalny uchwyt pozwala na zamocowanie sys-
temu MAP na kierownicy motocykla lub roweru.

Aby szybko i wydajnie wprowadzać miejsca doce-
lowe, można je znajdować po prostu wpisując kod
pocztowy, zamiast niewygodnego wpisywania nazw
miasta i ulicy.

Pełne sterowanie dotykowe: wprowadzanie danych i
zmiana wszystkich ustawień za dotknięciem ekranu.

Wystarczy włożyć kartę SD z ulubionymi plikami
muzycznymi (MP3 lub WMA), by zmienić system nawi-
gacji MAP w poręczny przenośny odtwarzacz muzyki z
ekranem dotykowym.

System wyświetla informacje o ograniczeniu
prędkości odpowiednie dla aktualnej lokalizacji
pojazdu, kiedy są one dostępne.

Jeśli lokalne przepisy zezwalają na korzystanie z
takich informacji, ta funkcja umożliwia pobieranie
danych z Internetu i wyświetlanie położenia fotorada-
rów i informacji o odpowiednich limitach prędkości.

Stwórz własny album fotograficzny i pokazuj zdjęcia
znajomym gdziekolwiek jesteś...wystarczy włożyć
kartę SD z zapisanymi obrazami i rozpocząć przeglą-
danie.
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Przeglądarka zdjęć
Stwórz własny album fotograficzny i pokazuj
zdjęcia znajomym gdziekolwiek
jesteś...wystarczy włożyć kartę SD z zapi-
sanymi obrazami i rozpocząć przeglądanie.

MAP770/670

Bluetooth TMC

Odtwarzacz MP3 / WMA

Bezpieczne i wygodne prowadzenie pojazdu to podstawowa zasada konstrukcyjna
Clarion. Zarówno MAP770 jak i MAP670 są wyposażone w bezprzewodowy interfejs
Bluetooth, pozwalający użytkownikowi na łatwą i pełną kontrolę.

Kliknij raz na ikonie

Bluetooth.

Wybierz kontakt z pamięci

lub wybierz numer.

To wszystko! Możesz rozma-
wiać przez telefon komórkowy
bez odrywania rąk od kierow-
nicy i słuchać rozmówcy przez
MAP770 / 670.

MAP770 / MAP670 mogą odbierać
darmowe informacje o ruchu dro-
gowym (TMC). Dzięki temu jesteś
zawsze informowany, kiedykolwiek
pojawią się jakieś nowe informacje.

Kliknij raz, aby sprawdzić wszystkie wydarzenia w
czasie rzeczywistym.

Przy pomocy wyświetlo-

nych wydarzeń zdecyduj,

czy chcesz obliczyć nową

trasę.

Odbieraj najnowsze informacje o

ruchu drogowym przez wbudo-

wany odbiornik TMC.

Słuchaj muzyki podczas korzystania z nawigacji

Praca jest w pełni automatyczna. Muzyka jest wyciszana podczas odtwarzania

wskazówek dotyczących nawigacji, a podczas odtwarzania muzyki na ekranie

widoczne są wyraźne mapy. Idealne rozwiązanie w trybach Pieszy i Rower!

Po prostu włóż kartę SD ze swoimi ulu-

bionymi plikami muzycznymi (MP3 lub

WMA), a Twój system nawigacji MAP

zamieni się w przenośny odtwarzacz

muzyczny z ekranem dotykowym.
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Clarion Navi Engine

Wiele przydatnych informacji Bogata baza interesujących miejsc
Dzięki 10 kategoriom i ponad 50 podkategoriom, nowe przenośne systemy nawi-
gacji Clarion oferują łatwy dostęp do informacji dotyczących praktycznie wszyst-
kich interesujących miejsc blisko Ciebie. Poza stacjami benzynowymi i biurami
informacji turystycznej, możesz wyszukać najbliższy bankomat, basen, określone
rodzeje sklepów i dużo dużo więcej… 
Nie musimy dodawać, że można również szukać interesującego miejsca po jego nazwie.
Na koniec, co równie ważne, możne użyć strefy "Moje interesujące miejsca" (My
POI) do stworzenia własnego pliku ulubionych miejsc.

Po odnalezieniu poszukiwanego inter-
esującego miejsca, możesz nie tylko
sprawdzić adres, ale też numer telefonu
dla wielu interesujących miejsc w
pamięci mapy. W ten sposób, przed
rozpoczęciem podróży, możesz szybko
zadzwonić np. by sprawdzić godziny
pracy lub dostępność pokoi!
Dzięki trybowi Bluetooth możesz nawet
wybrać numer bezpośrednio z urządzenia
MAP. MAP770 / 670 to prawdziwie idealny towarzysz podróży.

Kompatybilne z fotoradarami
Od wielu lat Clarion specjalizuje się w roz-
rywce samochodowej i rozwiązaniach
zwiększających bezpieczeństwo jazdy. Dla
kierowcy zawsze najważniejsze powinno
być idealne panowanie nad pojazdem
oraz przestrzeganie lokalnych limitów
prędkości. Dlatego Clarion oferuje
możliwość jednorazowej rozbudowy systemu wzbogacającej go o funkcję
wyświetlania położenia fotoradarów i odpowiednich limitów prędkości*.
Możliwe są również codzienne aktualizacje przez Internet.

* Jeśli lokalne przepisy zabraniają korzystania z takich informacji, rozbudowa systemu jest niedozwolona.

Moje POI

Usługi transportowe

Rozrywka

Kultura

Sport i rekreacja

Opieka zdrow. Inst.rząd.

Inteligentny zoom (Smart Zoom) to dużo więcej niż tylko typowy automatyczny
zoom.
Podczas nawigacji, w trakcie zbliżania się do zakrętu, Smart Zoom dokona zbliżenia
i podniesie kąt widzenia, abyś mógł łatwo zobaczyć, jaki manewr należy wykonać
na następnym skrzyżowaniu. Natomiast, jeśli następny skręt jest w znacznej
odległości, Smart Zoom zmniejszy zbliżenie i obniży kąt widzenia do widoku prosto
przed siebie, abyś mógł wyraźnie widzieć drogę przed sobą; albo nawet przełączy
się w tryb Przegląd, abyś mógł kontrolować swoje położenie na mapie.

Podczas jazdy ze stałą prędkością, jeśli nie wybrano aktywnej trasy i po prostu jed-
ziesz, Smart Zoom będzie dokonywał zbliżenia, jeśli jedziesz powoli, lub zmniejszał
zbliżenie do ustawionego limitu, kiedy jedziesz szybko.
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Paris
Berlin

Clarion Navi Engine

Jaka skala mapy najbardziej Ci odpowiada? 
Od 20 m do 5000 km, można wybrać skalę
zapewniającą najlepszy przegląd trasy.

Dostosuj swój system nawigacji do własnych prefe-
rencji a nie na odwrót!
Możesz oczywiście korzystać z dołączonego rysika
do wprowadzania kryteriów wyszukiwania, ale cza-
sem szybciej będzie wpisać dane palcami z ekranu
dotykowego. Jeśli uważasz, że klawiatura jest za
mała, naciskaj przyciski "klawiszy", aby wybrać
większą klawiaturę....albo przełącz układ klawiatury
z ABC do QWERTY lub AZERTY, jak tylko lubisz…

Znasz miejsce, ale nie wiesz jak się nazywa?  
Nie ma problemu. Wystarczy dotknąć to miejsce
na ekranie mapy i kliknąć "cel trasy". Cel zostanie
zapisany i system rozpocznie nawigowanie!

Szykujesz długą podróż? Wystarczy ją wprowad-
zić i niczym się nie martwić
Możesz łatwo dodawać miejsca docelowe lub
adresy z wyprzedzeniem wprowadzając dane w
trybie edycji. Masz również możliwość sprawdza-
nia punktów nawigacyjnych na trasie jeden po
drugim i nawet ich klasyfikacji. Co więcej, po
kliknięciu przycisku "optymalizacja", system
dokona automatycznej optymalizacji ich kolejności
i połączy punkty ze sobą. Idealne rozwiązanie dla
zajętego turysty lub organizatorów wycieczek.

Twój system nawigacji ma wiele możliwości
indywidualnej regulacji ustawień. Można całko-
wicie dostosować system wskazówek trasy do
tego, gdzie i jak lubisz jeździć.
Na przykład Parametry trasy pozwalają na
wybór najkrótszej (tzn. najmniejsza całkowita
odległość wszystkich możliwych tras) i najs-
zybszej trasy (tzn. najszybsza możliwa trasa w
odniesieniu do znanych ograniczeń prędkości).
Można też przełączyć się w tryb oszczędny: to
ustawienie to inteligentne połączenie dwóch poprzednich tras. Mimo tego, że
właściwie wykorzystywana jest najszybsza trasa, jeśli jest inna trasa, której przeje-
chanie trwałoby nieznacznie dłużej, ale która jest krótsza w porównaniu do tej najs-
zybszej, system Clarion wybierze tą drugą, aby oszczędzić paliwo.

Czy prowadzisz taksówkę* lub radiowóz,
karetkę lub wóz straży pożarnej* a nie stan-
dardowy* samochód? Nie ma problemu.
Możesz odpowiednio ustawić system i podc-
zas obliczania wszystkich tras będzie on brał
Twój zawód pod uwagę.
* Funkcja może być ograniczona w zależności od państwa,

w którym jest używana.

Zaparkowałeś samochód, ale jesteś jeszcze
daleko od celu? Przełącz się w tryb Pieszy a sys-
tem doprowadzi Cię pod numer domu, którego
szukasz, jednocześnie wybierając najkrótszą
trasę możliwą do pokonania na piechotę.

System nawigacji, który prowadzi Cię tam gdzie chcesz

Szybki procesor zapewniający szybkie obliczanie tras… i ich ponowne obliczanie.
Obliczenie trasy Paryż - Berlin trwa mniej niż 10 sekund! Po rozpoczęciu podróży,
system automatycznie i od razu bierze pod uwagę lokalne zdarzenia drogowe,
takie jak nieoczekiwane prace drogowe, zgłoszone wypadki itp., abyś nie tracił
czasu i się nie zgubił.
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MAP370

Główne dane techniczne

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybów nawigacji, proszę skorzystać z informacji na

stronach 4-5

• 3,5” calowy kolorowy szeroki ekran LCD ze sterowaniem panelem dotykowym: 

- Ochrona przed odbłyskami światła słonecznego zapewniająca doskonałą widoczność

ekranu w każdej chwili.

• Wbudowana pamięć flash 512 MB 

• Szybkie obliczanie tras przy użyciu procesora 300 MHz

• Opcjonalny odbiornik RDS-TMC dostarczający informacje o ruchu drogowym (FM9)

• Doskonała precyzja wyznaczania położenia dzięki antenie SiRF III GPS i 20-kanałowemu

odbiornikowi. Wspaniały odbiór nawet przez szyby przednie pokryte powłoką chroniąca

przed promieniowaniem ultrafioletowym.

• Odtwarzanie MP3, Przeglądarka zdjęć

• Złącze zewnętrznych słuchawek przydatne w trybie pieszego

• Złącze USB1.1 do aktualizacji za pośrednictwem komputera osobistego

• Akumulator zapewniający do 4,5 godziny pracy z pełną mocą

o Wersja Microsoft Windows CE.Net 4.2 core

Zaparkowałeś samochód, ale jesteś jeszcze daleko

od celu? 

Przełącz się w tryb Pieszy a system doprowadzi Cię

pod numer domu, którego szukasz, jednocześnie

wybierając najkrótszą trasę możliwą do pokonania na

piechotę.

Małe rozmiary, duże możliwości.
Jeśli planujesz wakacje lub podróż w interesach w
Europie Clarion MAP370 jest idealnym towarzyszem
podróży. Nie ważne jakim samochodem się poruszasz,
własnym czy wynajętym, możesz zainstalować system
w kilka sekund. System komunikuje się z Tobą w
Twoim języku ojczystym i zapewnia bezstresowe
wskazówki i informacje nawigacyjne do dowolnego
interesującego miejsca.

Małe i wygodne

Ultra kompaktowe i niezmiernie lekkie. Oba systemy
nawigacji Clarion MAP to idealni towarzysze podróży
- łatwo je przenosić, instalować i przechowywać.

Pełne sterowanie dotykowe: wprowadzanie danych i
zmiana wszystkich ustawień za dotknięciem ekranu.

Jeśli lokalne przepisy zezwalają na korzystanie z
takich informacji, ta funkcja umożliwia pobieranie
danych z Internetu i wyświetlanie położenia fotorada-
rów i informacji o odpowiednich limitach prędkości.

Zbliżanie i zmiana punktu widzenia ułatwiające roz-
poznawanie wymaganych manewrów na następnym
skrzyżowaniu.

System wyświetla informacje o ograniczeniu
prędkości odpowiednie dla aktualnej lokalizacji
pojazdu, kiedy są one dostępne.

Urządzenie może odbierać bezpłatne informacje o
ruchu drogowym TMC po podłączeniu do opcjonal-
nego złącza.

Aby szybko i wydajnie wprowadzać miejsca doce-
lowe, można je znajdować po prostu wpisując kod
pocztowy, zamiast niewygodnego wpisywania nazw
miasta i ulicy.

Stwórz własny album fotograficzny i pokazuj zdjęcia
znajomym gdziekolwiek jesteś...wystarczy włożyć
kartę SD z zapisanymi obrazami i rozpocząć przeglą-
danie.

Wystarczy włożyć kartę SD z ulubionymi plikami
muzycznymi, by zmienić system nawigacji MAP w
poręczny, przenośny odtwarzacz MP3 z ekranem
dotykowym.
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Akcesoria - MAP770/670/370

ESD370: Mapa Europy

na karcie SD 2GB SD,

MAP370. 

ESD560: Aktualizacja

oprogramowania 2007 na

karcie SD 2GB, MAP360,

MAP560

PBK350: Gniazdo PND do

CMK001, MAP370, MAP360,

MAP560

PBK430: Gniazdo

PND do CMK001,

MAP670, MAP770

FM9: Odbiornik

TMC ze złączem

mini USB, MAP370,

MAP360, MAP560.

Tylko dla darmowej

usługi TMC

GPA001: Zewnętrzna antena GPS,

MAP770, MAP670, MAP370, MAP360,

MAP560.

PNC350: Etui do MAP370,

MAP360, MAP560

PNC430: Etui do MAP670, MAP770

BMK001: Uchwyt

rowerowy

MAP770, MAP670,

MAP370, MAP360,

MAP560.

PCC001: Ładowarka

samochodowa 12/24

V PND, MAP770,

MAP670, MAP370,

MAP360, MAP560.

TMC001: Karta SD włączająca płatną usługę Premium-

TMC-Service dla Francji (V-Traffic) i Wielkiej Brytanii

(iTIS), MAP370, MAP670, MAP770.

Opcjonalny odbiornik TMC wymagany dla MAP370

CMK001: Antywibracyjny uchwyt mocujący samoprzylepny 

MAP770, MAP670, MAP370,

MAP360, MAP560.

*Poza gniazdem

PND 

ESD670: Mapa Europy na karcie SD

2GB SD, MAP370
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MAP370DEU
MAP670DEU
MAP370EEU
MAP670EEU

MAP370FRA
MAP670FRA

MAP370IBE
MAP670IBE
MAP670ITA

MAP370NOR
MAP670NOR

MAP370UKI*2

MAP670UKI

MAP770

ESD370*3

ESD670
ESD560

Model Mapa obejmuje

+Drogi 
łączące

+Drogi 
łączące

+Drogi 
łączące

+Drogi 
łączące

+Drogi 
łączące

+Drogi 
łączące

+Drogi 
łączące

+Drogi 
łączące

+Drogi 
łączące

+Główne drogi w Europie

Wschodniej i Zachodniej

+Główne drogi w Europie

Wschodniej i Zachodniej

+Główne drogi w Europie

Wschodniej i Zachodniej

+Główne drogi w Europie

Wschodniej i Zachodniej

+Główne drogi w Europie

Wschodniej i Zachodniej

+Główne drogi w Europie

Wschodniej i Zachodniej

+Główne drogi w Europie

Wschodniej i Zachodniej

+Główne drogi w Europie

Wschodniej i Zachodniej

+Główne drogi w Europie

Wschodniej i Zachodniej

Niemcy, Austria, Holandia

Polska, Czechy, Węgry, Słowacja, Turcja, Grecja, Estonia,

Łotwa, Litwa

Francja, Belgia, Luksemburg, Holandia

Hiszpania, Portugalia, Gibraltar, Andora

Włochy, Szwajcaria, Austria

Finlandia, Norwegia, Szwecja, Dania

Wielka Brytania, Irlandia

Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja,

Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Lichtenstein,

Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia,

San Marino, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja Watykan,

Węgry, Wielka Brytania, Włochy

Andora, Austria, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia,

Francja, Gibraltar, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia,

Lichtenstein, Luksemburg, Monako, Niemcy, Norwegia,

Polska, Portugalia, San Marino, Słowacja, Szwajcaria,

Szwecja, Turcja Watykan, Węgry, Wielka Brytania,

Włochy

Komunikaty głosowe

i tekst na ekranie w

oprogramowaniu

nawigacyjnym 

(25 języków) *

australijski angielski, amerykański i brytyjski angielski,

belgijski, chorwacki, czeski, duński, fiński, francuski,

grecki, hebrajski, hiszpański, kataloński,, niemiecki,

niderlandzki, norweski, polski, portugalski, rumuński,

rosyjski, słowacki, szwedzki, turecki węgierski, włoski 

* MAP370/670DEU, MAP370/670FRA, MAP770 & ESD370/670/560: funkcja sześciocyfrowego kodu pocztowego dla Holandii w standardzie.

*2 MAP370/670UKI: funkcja siedmiocyfrowego kodu pocztowego dla Wielkiej Brytanii dołączona.

*3 ESD370/670/560: funkcja siedmiocyfrowego kodu pocztowego dla Wielkiej Brytanii dołączona.

*4  Uwaga: Tylko 18 wersji językowych dostępnych dla ekranu systemowego i ustawień

wersji językowych dostępnych dla ekranu systemowego i ustawień
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