Controller
CN 715-V
Multifuncional Multimedia + GPS
INTRODUÇÃO

A

CONTROLLER apresenta o mais novo sistema
multifuncional do mercado, consolidando

funcionalidades de “Navegação GPS” com
“Entretenimento”. Mais do que um simples produto
dedicado, o CN 715-V é um “Carputer” completo, ou
seja, o poder de um microcomputador PC
acondicionadas em um só gabinete de dimensões reduzidas e
próprias para uso em qualquer veiculo. Com seu alto poder de
processamento este super multimídia permite leitura de MP3, MP4, manipulação
de arquivos além de múltiplas funcionalidades únicas no mercado!
Através de um menu amigável você poderá escutar musicas, assistir shows, ver fotos ou filmes de
família, enquanto é auxiliado por um avançado sistema de GPS que o levará a qualquer local em
diversas cidades do Brasil. Incorpora ainda gravador de voz para lembrar de compromissos ou idéias
posteriores. Ao estacionar é só bater na função “Rear-Video” e você terá uma visão panorâmica traseira
ajudando a desviar de obstáculos e impedir indesejáveis choques.
Uma tela TFT de 7 polegadas (resolução de 800 X 480 pixels 65.000 cores), propiciona 50% mais área
visível do que outro modelo similar, possibilitando a qualquer passageiro ampla visibilidade e qualidade
superior. A tela “Touch Screen” permite fácil interação com os menus e teclado, facilitando por exemplo
a digitação de um endereço.
O CN 715-V irradia o som em qualquer Freqüência FM, o que facilita a reprodução no som do seu carro,
aproveitando toda a infra-estrutura de amplificação. Diversos acessórios acompanham o produto
permitindo também a conexão do seu Player CD/DVD/TV.

OUTROS BENEFÍCIOS
◊
◊
◊
◊
◊

A qualidade do produto é assegura por normas internacionais.
Confiança e tranqüilidade total no sistema de navegação GPS.
Tela TFT proporciona alto nível de contraste e brilho.
Menus intuitivos e interativos para fácil navegação.
Outras funcionalidades poderão ser incorporadas ou atualizadas com facilidade.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Tela LCD 7” Display Colorido Alta-Resolução (800 X 480 pixels).
Formato da tela 16:9 “Wide-Screen”
Controle Touch-Screen.
G-Mouse (Antena GPS) fácil instalação alta sensibilidade.
Navegador GPS inteligente com avisos sonoros de voz feminia ou masculina, definição de roteiro
prévio, re-cálculo de percurso automático, selecionamento por CEP e auto preenchimento para rápido
introdução de endereço, mostrador de velocidade e posição dinâmica do veiculo em três eixos.
Possui duas portas USB (uma HOST) para conexão a celulares ou PCs.
Slot SD Card para ampliar memória interna e intercambiando arquivos por exemplo Camera digital.
Microfone interno e saída para fone de ouvido.
2 portas para entrada de vídeo externa.
Alimentação de 12 Volts.
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CONTROLLER
CN 715—V
Descrição / Modelos

CN 715-V

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
Tipo

CARPUTER

Sistema Operacional Interna

WINDOWS CE

CPU

S3C2410—266 Mhz

FLASH

64 MBytes

SRAM

64 Mbytes

Display LCD

TFT 640 x 480 64.000 cores

GPS
Tecnologia

SiRF Star

Tipo

GPS receiver module

Precisão

Location accuracy＜10m，Speed accuracy＜0.1m/s

MULTIMIDIA
Media Player

MP3, WMA, WAV, ...

Video

MPEG 1/2/4, ASF, WMV9, JPG, BMP, ...

AV

Videos Externos e Cameras

COMUNICAÇÂO
Interface

SD Card

Portas

USB Host e USB Device

Saída

Fone de ouvido

Entrada

Vídeo I e II

FONTE DE ALIMENTAÇÂO
Voltagem

Fonte externa 100 ~240 V

Consumo

800 mW

ESPECIFICAÇÃO
Temperatura Operação

0~60 °C

Humidade Relativa

10~80% não condensada

Dimensões

188 (C) X 114(L) X 35(P) mm

ACESSÓRIOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

CD Com Software & Drive
Duas fontes – Automóvel e Elétrica (100-240V).
Controle Remoto.
Cabo USB.
Cartão SD ( Software para GPS)
Suporte único para Carro ou Mesa com fixação
por cola ou parafusos.
Antena GPS.
2 Cabos AV para vídeo ou câmera.
Manual em Português.
Cartão de Garantia.
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