AVIC-F960BT
CENTRAL MULTIMÍDIA COM NAVEGADOR GPS E BLUETOOTH

Compatível com
smartphone

Navegação GPS
Integrada

Pronto para
Sintonizador de TV

MirrorLinkTM

DESTAQUE
O AVIC-F960BT É A MAIS NOVA CENTRAL MULTIMÍDIA PIONEER QUE COMBINA NAVEGAÇÃO GPS COM ALTA
QUALIDADE DE ÁUDIO, ALÉM DE DIVERSAS CONEXÕES. COM TELA DE 6,1" E OPERAÇÃO MULTI-TOUCH, VOCÊ VAI
CONTROLAR FACILMENTE SUA NOVA INTERFACE GRÁFICA INSPIRADA EM SMARTPHONES.
VOCÊ PODE CURTIR SUAS MÚSICAS E VÍDEOS UTILIZANDO CD, DVD, IPOD, IPHONE, PENDRIVE, CARTÃO MICRO SD,
DISPOSITIVOS CONECTADOS VIA BLUETOOTH OU MESMO ENTRADA AUXILIAR. O BLUETOOTH TAMBÉM PODE SER
UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE CHAMADAS TELEFÔNICAS COM PRATICIDADE E SEGURANÇA.
O AVIC-F960BT OFERECE UMA INFINIDADE DE AJUSTES DE ÁUDIO ATRAVÉS DE SEU EQUALIZADOR GRÁFICO DE 13
BANDAS, ALÉM DE OUTROS CONTROLES E FILTROS PARA VOCÊ ENCONTRAR O MELHOR AJUSTE PARA O SEU VEÍCULO.
O MIXTRAX, A TECNOLOGIA EXCLUSIVA PIONEER INSPIRADA EM DJS, VEM COM NOVIDADES NO AVIC-F960BT. SUAS
MÚSICAS GRAVADAS EM PENDRIVE OU CARTÃO MICRO SD PODEM SER ANALISADAS DIRETAMENTE PELO APARELHO,
CRIANDO PLAYLISTS AUTOMÁTICAS E COM EFEITOS INCRÍVEIS.

Class.
Fiscal
85287200

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

Peso Bruto (Kg)
10,2

CAIXA UNITÁRIA

Código de Barras

Dimensões (mm)

17898911853057

281 x 162 x 245

Peso Bruto (Kg) Código de Barras
2,40

7898911853050

Dimensões
Produto (mm)

Peso Líquido
Produto (Kg)

178 x 100 x 174

1,80

- Navegador GPS integrado
- Conexão Bluetooth - ligações telefônicas e streaming de áudio (1)
- 2 Entradas USB traseiras (2)
- Interface para iPod / iPhone via USB (3)
- Entrada para cartão de memória micro SD

- Equalizador gráfico de 13 bandas
- MIXTRAX (4)
- 2-DIN com tela de 6,1" com alta resolução (WVGA)
- MirrorLink™ integrado
- Dual Zone

- Conexão Bluetooth - versão 3.0
- 2 Entradas USB traseiras - 1,6 A
- Entrada para cartão de memória micro SD
- Entrada áudio e vídeo (RCA)
- Entrada auxiliar traseira 3,5 mm estéreo (áudio/vídeo)
- 3 Saídas RCA (áudio) (falante frontal + traseiro +
subwoofer ou sem corte)
- 1 Saída RCA (vídeo)
- Entrada para câmera de marcha à ré (RCA)
- Entrada para controle remoto com fio- configurável
- Conexão RGB - compatível com sintonizador de TV (GEX1550DTV)**
- Conector ISO
- MirrorLinkTM versão 1.0

- Busca alfabética
- Link Search - encontre suas músicas facilmente buscando
por artista, pelo gênero ou pelo álbum
- Modo Passageiro - controle o acesso às músicas pelo
Pioneer ou pelo iPod.
- Album Art
- App Source (6) - ouça o som de alguns aplicativos pelos
alto-falantes do veículo.
- Funções de reprodução (repetição / modo shuffle / pausa
/ velocidade do audiobook)
- Siri Eyes Free (7) - controle de voz inteligente

- 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 USB / micro SD:
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 / micro SD:
MPEG-1,2,4; H.264; WMV; FLV; MKV; JPEG***
- Região do DVD – 4
- Busca por pasta / arquivo
- Scan / pause / repeat / reprodução aleatória
- Scroll automático

- 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
- SLA (ajuste de nível de fonte) em 9 níveis
- HPF (50, 63, 80, 100, 125, 160, 200) Hz; atenuação de
6, 12 ou 18 dB/oitava
- LPF (50, 63, 80, 100, 125) Hz; atenuação de 6, 12 ou 18
dB/oitava
- Ganho LPF (-24 a +10 dB)
- Alinhamento de tempo
- Nível Máximo de Saída RCA - 4V
- Seleção de posição de escuta
- Subdrive direto

-Sincronização de agenda telefônica e busca alfabética
-Até 3 telefones registrados
-Conexão automática
-Atendimento automático
-Perfis HFP 1.6; A2DP; AVRCP 1.4; SSP; SPP
-Registro de chamadas Efetuadas, Recebidas e Perdidas
-Memória para discagem rápida - 6 números
-Streaming de áudio com busca de músicas (protocolo
AVRCP 1.4)
-Controle de dispositivo de áudio (Play, Stop, Pause,
Track Up, Track Down, FF, Reverse)
-App Source (6) - ouça o som de alguns aplicativos do seu
telefone com AndroidTM pelos alto-falantes do veículo.

- Mais de 3 milhões de pontos de interesse
-TTS (Text-to-Speech) - orientações com os nomes das ruas
- Sensor híbrido 3G (pulso de velocidade, sensores G e
Giroscópio)
- Visualização em 2D ou 3D
- Sugestão de rotas alternativas
- Aviso de velocidade permitida
- Indicação de faixa de trânsito

- Tela de 6,1" wide screen com revestimento antiofuscamento
- Super resolução WVGA (480 x 800 x 3) pixels
- Ajustes de imagem (brilho, contraste, cor, matiz, dimmer
e temperatura)
- Display OFF
- Iluminação dos botões - 112 cores
- Iluminação do fundo de tela - 5 cores
- Papel de parede personalizável
- Padrão de cores (NTSC / PAL / SECAM)
- Frente parcialmente removível

- Análise de músicas
- Efeitos sonoros
- Efeitos na tela sincronizados com a música
- Alteração de BPM

- CHASSIS (178 x 100 x 165) mm

- Busca por lista
- BSM (busca e sintonia automática de estações)
- Memória de estações – 6AM e 18FM
- RDS (5) – oferece informações de texto juntamente
com a recepção de FM

- DVD Player
- Cabo de alimentação com conector ISO
- Cabo de extensão USB (1,5m)
- Antena GPS
- 6 parafusos
- Microfone com fio (Bluetooth)
- Moldura de acabamento
- Manual de instalação e Informações importantes
para o usuário
- Manual de operação (CD-ROM)
- Guia de iniciação rápida
- Lista de postos de assistência técnica

- Garantia de 2 anos
- Menu em português
- Modo demonstração
- Relógio e calendário na tela

* Para uso da tecnologia Mirror Link é necessário utilizar um smartphone compatível. A tecnologia Mirror Link permite conectar smartphones
compatíveis através de cabo USB para acessar aplicativos de músicas e de mapas, oferecendo uma interface de operação apropriada para uso
no interior do veículo. ** Sintonizador de TV (GEX-1550DTV) é um acessório vendido separadamente. *** Arquivos JPEG são mostrados como
slide show. (1) A funcionalidade Bluetooth requer telefone celular compatível com esta tecnologia. Alguns recursos ou funções podem ser
limitados em certos aparelhos. Recomendamos consultar o fabricante do 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. Compatibilidade com aparelhos com protocolo MSC (Mass Storage
Class). Aparelhos com protocolo MTP (Media Transfer Protocol) não são compatíveis. (3) 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.
(4) MIXTRAX é seguro. Não há possibilidade de epilepsia causada por seus efeitos visuais. Os efeitos sonoros aplicam-se a músicas
armazenadas em dispositivos USB ou micro SD. Não é compatível com dispositivo com AndroidTM conectado via USB. (5) Esta função requer o
envio das informações pela emissora de rádio. (6) Recurso pode ser indisponível dependendo do aplicativo usado. (7) Siri disponível apenas na
versão Beta no iPhone 4S, iPhone 5 e iPod Touch de 5a geração 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)

