
Modell No fotó Autó típus Dupla Dual Zona Description

CMP-68987
Smart

HOT eladás:

 1,7.0 cm Digita autós dvd lejátszó (800 * 480) mélysugárzó-

kimenet, csatlakoztassa az eredeti autó mélysugárzó

 2, nagy sebességű kamera figyelmeztető funkciót vagy 

kapcsolatot tolató radar funkció

 3, DVB-T is választható (30km/per óra támogatást drót antenna, 

impove jel érzékenység)

 4, E-book funkció - E-book: olvasás, böngészés képek és 

játékok

 5, kormánykerék-szabályozás (CAN BUS + klíma megállapodás)

 6, Bluetooth: BT-zene, telefonkönyv, hívás

 7, Mucic: MP3, MP4, IPOD

 8, abroncsnyomás ellenőrző rendszer: kompatibilis azokat, 

amelyek az abroncsnyomás-ellenőrző funkció autók

 9, SD kártya: tárolja NAV szoftver vagy multimédiás 

document.support új típusú SDHC kártyát, legnagyobb 32GB

 11, kínál USB-HOST1.1 Jack, olvasható U lemez, kártyaolvasó

 12. nyelvén OSD már 19 féle: angol, német, francia, spanyol, 

holland, magyar, cseh, dán, török, iráni norvég, svéd, portugál, 

olasz, Finnország, Románia, görög, orosz, lengyel

CMP-5.0
Smart

HOT eladás:

 1,7.0 cm Digita autós dvd lejátszó (800 * 480) mélysugárzó-

kimenet, csatlakoztassa az eredeti autó mélysugárzó

 2, nagy sebességű kamera figyelmeztető funkciót vagy 

kapcsolatot tolató radar funkció

 3, DVB-T is választható (30km/per óra támogatást drót antenna, 

impove jel érzékenység)

 4, E-book funkció - E-book: olvasás, böngészés képek és 

játékok

 5, kormánykerék-szabályozás (CAN BUS + klíma megállapodás)

 6, Bluetooth: BT-zene, telefonkönyv, hívás

 7, Mucic: MP3, MP4, IPOD

 8, abroncsnyomás ellenőrző rendszer: kompatibilis azokat, 

amelyek az abroncsnyomás-ellenőrző funkció autók

 9, SD kártya: tárolja NAV szoftver vagy multimédiás 

document.support új típusú SDHC kártyát, legnagyobb 32GB

 11, kínál USB-HOST1.1 Jack, olvasható U lemez, kártyaolvasó

 12. nyelvén OSD már 19 féle: angol, német, francia, spanyol, 

holland, magyar, cseh, dán, török, iráni norvég, svéd, portugál, 

olasz, Finnország, Románia, görög, orosz, lengyel

CMP-

Premium Smart FOR TWO CMP Premium

HOT eladás:

 1,7.0 cm Digita autós dvd lejátszó (800 * 480) mélysugárzó-

kimenet, csatlakoztassa az eredeti autó mélysugárzó

 2, nagy sebességű kamera figyelmeztető funkciót vagy 

kapcsolatot tolató radar funkció

 3, DVB-T is választható (30km/per óra támogatást drót antenna, 

impove jel érzékenység)

 4, E-book funkció - E-book: olvasás, böngészés képek és 

játékok

 5, kormánykerék-szabályozás (CAN BUS + klíma megállapodás)

 6, Bluetooth: BT-zene, telefonkönyv, hívás

 7, Mucic: MP3, MP4, IPOD

 8, abroncsnyomás ellenőrző rendszer: kompatibilis azokat, 

amelyek az abroncsnyomás-ellenőrző funkció autók

 9, SD kártya: tárolja NAV szoftver vagy multimédiás 

document.support új típusú SDHC kártyát, legnagyobb 32GB

 11, kínál USB-HOST1.1 Jack, olvasható U lemez, kártyaolvasó

 12. nyelvén OSD már 19 féle: angol, német, francia, spanyol, 

holland, magyar, cseh, dán, török, iráni norvég, svéd, portugál, 

olasz, Finnország, Románia, görög, orosz, lengyel

Gyári autórádió helyekre beépíthető CMP MULTIMEDIA DVD/GPS és egyéb kiegészítők!

SMART
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CMP-68987
Smart(2011-)

csak piros 

gombfény!

HOT eladás:

 1,7.0 cm Digita autós dvd lejátszó (800 * 480) mélysugárzó-

kimenet, csatlakoztassa az eredeti autó mélysugárzó

 2, nagy sebességű kamera figyelmeztető funkciót vagy 

kapcsolatot tolató radar funkció

 3, DVB-T is választható (30km/per óra támogatást drót antenna, 

impove jel érzékenység)

 4, E-book funkció - E-book: olvasás, böngészés képek és 

játékok

 5, kormánykerék-szabályozás (CAN BUS + klíma megállapodás)

 6, Bluetooth: BT-zene, telefonkönyv, hívás

 7, Mucic: MP3, MP4, IPOD

 8, abroncsnyomás ellenőrző rendszer: kompatibilis azokat, 

amelyek az abroncsnyomás-ellenőrző funkció autók

 9, SD kártya: tárolja NAV szoftver vagy multimédiás 

document.support új típusú SDHC kártyát, legnagyobb 32GB

 11, kínál USB-HOST1.1 Jack, olvasható U lemez, kártyaolvasó

 12. nyelvén OSD már 19 féle: angol, német, francia, spanyol, 

holland, magyar, cseh, dán, török, iráni norvég, svéd, portugál, 

olasz, Finnország, Románia, görög, orosz, lengyel
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