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KW-NX7000 
JVC lanserer KW-NX7000, en dobbel-DIN Navigasjon/ DVD/CD/USB/SD 

receiver med 7” berøringsskjerm 

 
 

JVC lanserer KW-NX7000, dobbel-DIN alt-i-ett navigasjonssystemet gir presis navigering med 

innebygd RDS-TMC-tuner og ekstra følsom EGNOS GPS. Enheten har kartdekning for mer enn 

30 europeiske land, flerspråklig taleveiledning, tekst-til-tale og visning av ulik informasjon. Spill 

musikk og video fra din iPod*, USB-utstyr og SD-kort. 7" berøringsskjerm i bredformat har 

bevegelsessensor og viser tastene når hånden din nærmer seg, og den kan også tas av som 

en tyveribeskyttelse. Enheten er kompatibel med trådløs Bluetooth®-teknologi og DAB-radio 

med tilleggsutstyr. 

* Krever KS-U20-kabel for iPod videoavspilling. Kompatibiliteten avhenger av iPod. 

 

KW-NX7000 introduksjon: Juli/august måned og veil.pris: 11999,- 

Spørsmål: oa@jvc.no, eller jwj@jvc.no

 
Innebygd 7" widescreen berøringsskjerm 

Du kan utnytte widescreen-skjermen (7”) fullt ut ved å vise 

informasjon om interessante steder 

på den ene siden og kartet på den andre, eller vise 

menyen i to lag på den delte skjermen når 

du leter etter interessante steder eller musikkfiler.  

mailto:oa@jvc.no
mailto:jwj@jvc.no


Forstørret visning 

Med delt skjerm vises et forstørret bilde til venstre på skjermen når du 

nærmer deg et kryss. 

 

 

3D kartvisning 

Du kan skifte til 3D fugleperspektivvisning. 

 

 

 

Bevegelsessensor 
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For så vel navigering som AV-underholdning vises

betjeningstastene når hånden din nærmer seg

skjermen. 

USB for iPod 

Kople iPod-en din til enhetens USB-port med iPod-dokkingskontakten og nyt musikk med klar, 

digital lyd med overføring i full hastighet. Du kan også spille iPod video med en KS-U20-kabel 

(tilleggsutstyr). Batteriet i iPod-en din lades når den er tilkoplet. 

 

Hastighetsvarsling 

Du kan stille funksjonen Hastighetsvarsling til å varsle deg om 

fartsgrensen på 6 terskelnivåer 

– av/+5/+10/+20/+30/+40 km/t. 

 

 

Flere søkealternativer 

Du kan søke etter destinasjoner blant ulike 

alternativer inklusive interessante steder (kategori/

navn/i nærheten/telefonnummer), adresse,

postnummer, 100 favorittdestinasjoner samt de

siste 50 destinasjoner. Funksjonen ”sorter etter rangering” viser søkeresultater etter 

befolkningsrangering, hvilket er mer praktisk enn alfabetisk rekkefølge. Med 

funksjonen ”omtrentlig søk” kan du finne treff med delvise eller feilstavede ord. Du kan 

registrere 3 interessante steder under hurtigsøkinnstillinger. 

 

 

 



Berøringsskive for interessante steder 

Den trådløse Bluetooth®-teknologifunksjonen gjør at du enkelt kan 

ringe til eksempelvis restauranter eller hoteller bare ved å berøre 

skjermen. 

• Krever KS-BTA200. 

 

Tekst-til-tale 

KW-NX7000 tilbyr enkel reiseruteveiledning med 

tekst-til-tale-gjengivelse av gatenavn osv. på 

9 språk. Taleveiledning er tilgjengelig på 15 språk. 

 

 

RDS-TMC-tuner 

KW-NX7000 har innebygd RDS-TMC-tuner. Få sanntids trafikkinformasjon, slik at du 

unngår kø og ulykker og kan kjøre i ro og mak. Denne heldigitale tuneren gir allsidig 

neste-generasjons yteevne. Dens fordeler omfatter høyere følsomhet og selektivitet med digitalt 

IF-filter med 16 x båndbredde, digital ”pulse noise canceller” for alle bånd (FM/MB/LB) og 

Multipath Noise Canceller for stereomottaking i områder med svake signaler. 

 

Adaptivt volum 

Funksjonen Adaptivt volum justerer lydstyrkenivået etter bilens hastighet i 4 

(av/lavt/middels/høyt) innstillinger. Funksjonen gjelder ikke bare navigering, 

men også AV-lyd. 

 

Kartdekning 

KW-NX7000 har kartdekning av mer enn 30 europeiske land. 

 

Høykvalitetslyd med separert struktur 
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KW-NX7000 har en separat audiostruktur for 

navigasjons- og AV-funksjonene. AV-kvaliteten

påvirkes ikke av digital støy fra navigeringen, 

høykvalitetslyden opprettholdes for underholdningen

i bilen. 

 

Flere kilder 

Alt-i-ett-modellen KW-NX7000 kan spille en rekke formater fra DVD/CD/USB*/SD-kilder 

inklusive  

AAC**/WAV/MP3/WMA lydfiler og DivX®***/JPEG/MPEG1, 2*** videofiler. 

* DivX®-filer må være mindre enn 2 Mbps for avspilling på USB. 



** Ikke kompatibel med DRM-beskyttet musikk kjøpt fra iTunes Store. 

*** Ikke kompatibel med DivX®/MPEG 1,2-avspilling fra SD-kort. 
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