
Modell No fotó Autó típus Dupla Dual Zona Description

CMP5.0
FIAT Bravo

2007 Onwards 

7 inch 16:9 érintő képernyős TFT LCD monitor

DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG 

formátumok lejátszása

Beépített TV tuner  

A gyári helyre beépíthető a gyárival megyegyező méretű 

és csatlakozójú rádió DVD 

FM/AM /RDS

Gyári 6 CD-s tároló vezérlés

Beépített mobil telefon Bluetotth kihangosító

Beépített 4×50W-os Erősítő

Teljes funkciós távvezérlő

USB csatlakozó és  SD kártya hely

GPS navigáció SD kártya hely (WIN CE 5.0 kompatibilis)

DVB-T csatlakozási lehetőség (jelenleg MPEG 2-es tunerrel 

rendelhető ami Magyarországon nem működik)+20.000 ft+áfa

Teljes gyári kormányról vezérelhetőség (CANBUS)

CY-8807

Fiat Stilo 

2005 to 2010 

8" digital 800*480 touch screen 

* AM/FM/TV/Amplifier/RDS

* Ipod control/USB/SD ready

* Can bus Steering wheel control

* GPS build-in

Use with blue&me(usb reader mp3 and bluetooth speakerphone) of 

original car

OSD menu have 17 languages for choice

7 inch 16:9 érintő képernyős TFT LCD monitor

DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG 

formátumok lejátszása

Beépített TV tuner  

A gyári helyre beépíthető a gyárival megyegyező méretű 

és csatlakozójú rádió DVD 

FM/AM /RDS

Gyári 6 CD-s tároló vezérlés

Beépített mobil telefon Bluetotth kihangosító

Beépített 4×50W-os Erősítő

Teljes funkciós távvezérlő

USB csatlakozó és  SD kártya hely

GPS navigáció SD kártya hely (WIN CE 5.0 kompatibilis)

DVB-T csatlakozási lehetőség (jelenleg MPEG 2-es tunerrel 

rendelhető ami Magyarországon nem működik)+20.000 ft+áfa

Teljes gyári kormányról vezérelhetőség (CANBUS)

CY-9401 FIAT 500

7 inch 16:9 érintő képernyős TFT LCD monitor

DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG 

formátumok lejátszása

Beépített TV tuner  

A gyári helyre beépíthető a gyárival megyegyező méretű 

és csatlakozójú rádió DVD 

FM/AM /RDS

Gyári 6 CD-s tároló vezérlés

Beépített mobil telefon Bluetotth kihangosító

Beépített 4×50W-os Erősítő

Teljes funkciós távvezérlő

USB csatlakozó és  SD kártya hely

GPS navigáció SD kártya hely (WIN CE 5.0 kompatibilis)

DVB-T csatlakozási lehetőség (jelenleg MPEG 2-es tunerrel 

rendelhető ami Magyarországon nem működik)+20.000 ft+áfa

Teljes gyári kormányról vezérelhetőség (CANBUS)

CY-9401
FIAT Linea

Punto

* Digital 800*RGB*480 touch screen

* Bluetooth/AM/FM/Amplifier/TV/RDS

* Ipod control/USB/SD ready

* 8 disc memory 

* Steering wheel control

* GPS build-in

7 inch 16:9 érintő képernyős TFT LCD monitor

DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG 

formátumok lejátszása

Beépített TV tuner  

A gyári helyre beépíthető a gyárival megyegyező méretű 

és csatlakozójú rádió DVD 

FM/AM /RDS

Gyári 6 CD-s tároló vezérlés

Beépített mobil telefon Bluetotth kihangosító

Beépített 4×50W-os Erősítő

Teljes funkciós távvezérlő

USB csatlakozó és  SD kártya hely

GPS navigáció SD kártya hely (WIN CE 5.0 kompatibilis)

DVB-T csatlakozási lehetőség (jelenleg MPEG 2-es tunerrel 

rendelhető ami Magyarországon nem működik)+20.000 ft+áfa

Teljes gyári kormányról vezérelhetőség (CANBUS)

TID-9220
FIAT BRAVO 

(2012)

* ARM11 new platform

* 7" Digital 800*RGB*480 touch screen

* Bluetooth/AM/FM/TV/Amplifier

* Ipod control/USB/SD ready

* Steering wheel control

* Picture in Picture function

* 8 disc memory 

* GPS build-in

7 inch 16:9 érintő képernyős TFT LCD monitor

DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG 

formátumok lejátszása

Beépített TV tuner  

A gyári helyre beépíthető a gyárival megyegyező méretű 

és csatlakozójú rádió DVD 

FM/AM /RDS

Gyári 6 CD-s tároló vezérlés

Beépített mobil telefon Bluetotth kihangosító

Beépített 4×50W-os Erősítő

Teljes funkciós távvezérlő

USB csatlakozó és  SD kártya hely

GPS navigáció SD kártya hely (WIN CE 5.0 kompatibilis)

DVB-T csatlakozási lehetőség (jelenleg MPEG 2-es tunerrel 

rendelhető ami Magyarországon nem működik)+20.000 ft+áfa

Teljes gyári kormányról vezérelhetőség (CANBUS)

TID-9219
FIAT LEAF/FREEMONT 

2012  

* ARM11 new platform

* 8" Digital 800*RGB*480 touch screen

* Bluetooth/AM/FM/TV/Amplifier

* Ipod control/USB/SD ready

* Steering wheel control

* Picture in Picture function

* 8 disc memory 

* GPS build-in

7 inch 16:9 érintő képernyős TFT LCD monitor

DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG 

formátumok lejátszása

Beépített TV tuner  

A gyári helyre beépíthető a gyárival megyegyező méretű 

és csatlakozójú rádió DVD 

FM/AM /RDS

Gyári 6 CD-s tároló vezérlés

Beépített mobil telefon Bluetotth kihangosító

Beépített 4×50W-os Erősítő

Teljes funkciós távvezérlő

USB csatlakozó és  SD kártya hely

GPS navigáció SD kártya hely (WIN CE 5.0 kompatibilis)

DVB-T csatlakozási lehetőség (jelenleg MPEG 2-es tunerrel 

rendelhető ami Magyarországon nem működik)+20.000 ft+áfa

Teljes gyári kormányról vezérelhetőség (CANBUS)

TID-9219 FIAT Ducato CMP Premium

7 inch 16:9 érintő képernyős TFT LCD monitor

DVD/VCD/CD/MP3/MPEG4/DIVX/CD-R/WMA/JPEG 

formátumok lejátszása

Beépített TV tuner  

A gyári helyre beépíthető a gyárival megyegyező méretű 

és csatlakozójú rádió DVD 

FM/AM /RDS

Gyári 6 CD-s tároló vezérlés

Beépített mobil telefon Bluetotth kihangosító

Beépített 4×50W-os Erősítő

Teljes funkciós távvezérlő

USB csatlakozó és  SD kártya hely

GPS navigáció SD kártya hely (WIN CE 5.0 kompatibilis)

DVB-T csatlakozási lehetőség (jelenleg MPEG 2-es tunerrel 

rendelhető ami Magyarországon nem működik)+20.000 ft+áfa

Teljes gyári kormányról vezérelhetőség (CANBUS)
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GÁLFFY TUNING

06 70 324 31 74

WWW.GALFFYTUNING.HU
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