AVH-X2880BT
DVD PLAYER 2-DIN COM BLUETOOTH, USB E MIXTRAX

DESTAQUE
O NOVO DVD PLAYER DA PIONEER, AVH-X2880BT, VAI DEIXAR SEU CARRO AINDA MELHOR. CURTA SUAS
MÚSICAS E VÍDEOS FAVORITOS NA TELA DE 6,2 POLEGADAS E RECEBA SUAS CHAMADAS TELEFÔNICAS COM
TOTAL SEGURANÇA.
O AVH-X2880BT PERMITE INTEGRAÇÃO COM SMARTPHONES PARA USO DE APLICATIVOS COMO SPOTIFY,
OU MESMO A UTILIZAÇÃO DO APP RADIO MODE – UMA INTERFACE DESENVOLVIDA PELA PIONEER PARA
UTILIZAR RECURSOS DO SEU SMARTPHONE PELA TELA DO SEU APARELHO.
ESTE NOVO DVD PLAYER DA PIONEER VAI PROPORCIONAR UM INCRÍVEL SOM NO SEU CARRO COM
MUITAS POSSIBILIDADES DE AJUSTES. RECURSOS COMO EQUALIZADOR GRÁFICO DE 13 BANDAS,
CROSSOVER EM 3 VIAS, AJUSTE DE NÍVEL DOS FALANTES, LOUDNESS E MUITO MAIS, SÃO FACILMENTE
ACESSADOS PELA INTERFACE GRÁFICA DO NOVO AVH-X2880BT.

Class.
Fiscal
85272100

CAIXA MASTER (04 UNIDADES)
Dimensões (mm)
500 x 339 X 291

Peso Bruto (Kg)
8,9

CAIXA UNITÁRIA

Código de Barras

Dimensões (mm)

17898588670223

281 x 162 x 245

Peso Bruto (Kg) Código de Barras
2,12

7898588670226

Dimensões
Produto (mm)

Peso Líquido
Produto (Kg)

178 X 100 X 168

1,60

1. A funcionalidade Bluetooth requer dispositivos compatíveis com esta tecnologia. Alguns recursos ou funções podem ser limitados em certos aparelhos. Recomendamos consultar o fabricante do seu celular e/ou
testar a compatibilidade entre os aparelhos antes da compra. 2. A Pioneer não garante compatibilidade com todos os dispositivos USB de armazenamento de dados e não assume qualquer responsabilidade por perda
de arquivos de reprodutores de mídia, smartphones e de outros dispositivos durante a utilização com este modelo. Nem todos os aparelhos com Android são compatíveis via USB. 3. Compatível com certos telefones
com Android versão 4.0 ou mais recente e com suporte a protocolo MTP - necessário cabo para conexão via USB (cabo não incluso). Somente arquivos de áudio são reproduzíveis (MP3, WMA e AAC). 4. Pioneer não
pode garantir a compatibilidade futura de nossos produtos com algum iPod (ou atualização de firmware do iPod) lançados após o modelo da Pioneer. iPod shuffle não é compatível. 5. MIXTRAX é seguro. Não há
possibilidade de epilepsia causada por seus efeitos visuais. Os efeitos sonoros aplicam-se a músicas armazenadas em dispositivos USB, iPod ou iPhone conectados via USB. Não é compatível com dispositivo com
AndroidTM conectado via USB. 6. AppRadio Mode* permite que aplicativos compatíveis em um iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPod touch de 5ª geração, ou smartphone com AndroidTM (nem
todos os modelos com Android são compatíveis) possam ser visualizados e controlados diretamente na tela sensível ao toque do receiver quando conectados via USB. Necessário instalar os aplicativos AppRadio e
AppRadio Live, ambos disponíveis na Apple Store e no Google Play. É necessária conexão com a internet. 7. Esta função requer o envio das informações pela emissora de rádio. 8. Arquivos JPEG são exibidos como slide
show automaticamente. 9. Siri disponível apenas para algumas versões de iPhone (verificar com fabricante) e requer acesso à internet. Siri pode não estar disponível em todos os idiomas ou em todas as regiões, e as
funcionalidades podem variar de acordo com a região. Taxas de dados do celular podem ser cobradas. "Ouvir música com potência acima de 85 decibéis pode causar danos ao sistema auditivo" (Lei Federal 11.291/06)

- Conexão Bluetooth - ligações telefônicas e streaming de áudio 1
- Entrada USB traseira 2
- Interface para AndroidTM (USB) 3
- Interface para iPod / iPhone via USB 4

- Conexão Bluetooth – versão 3.0
- Entrada USB traseira – 1A
- Entrada áudio e vídeo (RCA)
- Entrada auxiliar traseira 3,5mm estéreo (áudio/vídeo)
- 3 saídas RCA (áudio) (falante frontal + traseiro + subwoofer)
- 1 saída RCA (vídeo)
- Entrada para câmera de marcha a ré (RCA)
- Entrada para controle remoto com fio – configurável
- Conexão RGB
- Conector ISO

- Busca por lista
- BSM (busca e sintonia automática de estações)
- Memória de estações – 6 AM e 18 FM
- RDS 7 – oferece informações de texto juntamente com a
recepção de FM

- Leitura de mídias DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW
- Reprodução de arquivos de áudio via CD/DVD: MP3;
WMA; AAC iTunes;
- Reprodução de arquivos de áudio via USB: MP3;
WMA; AAC iTunes; WAV; FLAC
- Reprodução de arquivos de vídeo via CD/DVD:
DivX; MPEG-1, 2,4;
- Reprodução de arquivos de vídeo via USB: DivX;
MPEG-1,2,4; H.264; JPEG 8
- Interface oara Android TM (USB) – dispositivos com suporte
a protocolo MTP rodando Android 4.0 ou mais recente 3
- Região do DVD-4

- Tela de 6,2" wide screen com revestimento antiofuscamento
- Super resolução WVGA (480 x 800 x 3) pixels
- Ajustes de imagem (brilho, contraste, dimmer)
- Display OFF
- Iluminação dos botões - 112 cores
- Iluminação do fundo de tela - 5 cores
- Papel de parede personalizável
- Padrão de cores (NTSC / PAL / SECAM)

- Equalizador gráfico de 13 bandas
- MIXTRAX 5
- 2-DIN com tela de 6,2" com alta resolução (WVGA)
- AppRadio Mode 6

- Sincronização de agenda telefônica e busca alfabética
- Até 3 telefones registrados
- Conexão de dois celulares simultaneamente
- Conexão e atendimento automáticos
- Registro de chamadas Efetuadas, Recebidas e Perdidas
- Memória para discagem rápida - 6 números
- Streaming de áudio com busca de músicas (protocolo
AVRCP 1.5)
- Controle de dispositivo de áudio (Play, Stop, Pause, Track
Up, Track Down, FF, Reverse)

-Potência de saída contínua (RMS) 23 W x 4 a 4 ohms
- Equalizador gráfico de 13 bandas
- 6 equalizações pré-definidas e 1 personalizável
- Advanced Sound Retriever
- Loudness em 3 níveis
- Reforçador de graves
- SLA (ajuste de nível de fonte) em 9 níveis
- HPF (50, 63, 80, 100, 125, 160, 200) Hz; atenuações de 6,
12, 18 ou 24 dB/oitava
- LPF (50, 63, 80, 100, 125, 160, 200) Hz; atenuações de 6,
12, 18 ou 24 dB/oitava
- HPF e LPF em modo de rede de 3 vias
- Ganho LPF (-24 a +10 dB)
- Nível máximo de saída RCA – 4V
- Seleção de posição de escuta
- Subdrive direto

- Siri® Eyes Free 9 - controle de voz inteligente – iPhone
- Spotify® - iPhone e Android
- AppRadio Mode - iPhone e Android 6
- Suporte para Android™ - músicas 3
- Interface para iPod / iPhone via USB - ouça as músicas e
controle o acesso pelo Pioneer

- Fonte compatível: USB e iPod 5.
- Efeitos sonoros
- Modo de reprodução curta

- Garantia de 1 ano
- Beep de operação
- Menu em português
- Modo demonstração
- Relógio e calendário na tela

CHASSIS (178 x 100 x 165) mm

- DVD Player
- Controle remoto com uma bateria CR2025 (3V)
- Cabo de alimentação com conector ISO
- Cabo de extensão USB (1,5m)
- 6 parafusos
- Microfone com fio (Bluetooth)
- Moldura de acabamento
- Manual do proprietário
- Lista de postos de assistência técnica

