
NAVIGATIONS SYSTEM SPECIALT LAVET TIL 
LASTBILER OG AUTOCAMPERE  

Dit eventyr
Vores viden

For mere 
information 
besøg venligst:

www.kenwood-electronics.dk



DNX450TR

Rute foreslag passer til din bilprofil.
Efter du har sat din bilprofil op
(størelse, vægt, længde, etc.),
finder DNX450TR den bedste og sikreste rute.

6.2" WVGA DVD-RECEIVER MED INDBYGGET 
TRUCK/CAMPER NAVIGATIONSSYSTEM, 
BLUETOOTH & DAB TUNER

Reflekteret i rute foreslag

Ruter foreslået efter
din egen profil
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Rådgivende beskeder

Rute begrænsninger og advarsler

DNX450TR  har indbygget truck begrænsninger, som bliver vist  
med  røde notifikationer for at advare:

• Max højde, Max vægt, Max bredde, Ingen store køretøjer 
tilladt. 

• Begrænsede områder bliver fuldstændig undgået, mens du 
kører, medmindre destinationen er i et begrænset område.

Gul kant/vindue til advarsler:

• Vægt stationer, Smal vej, Skarpt sving, Forbud, Høj vind, Stejl 
bakke, etc. 

Grå kant/vindue til rådgivende beskeder:

• Advarende information gør opmærksom på kommende 
forhold og vægt stationer.

Visuelle/lyd alarmer til hastighedsgrænse:

• Brugere har måske brug at vide noget om den kommende 
hastighedsgrænse for at kunne nå at ændre hastigheden.

• Tilpasnings muligheder for at aktivere visuelle og lyd indikationer  
for ændringer i hastighedsgrænsen.



KCA-DR300

Funktionen vognbane assistent guider dig til den korrekte bane, 
når du nærme dig afkørsler. For mere assistance, har DNX450TR 
delt skærm med billeder af afkørsler, så føreren både kan se rute og 
afkørsel på samme tid.

Bane assistent & rigtige afkørsler

Den perfekte tilpasnings mulighed

DNX450TR tilpasnings mulighed
Eksempel: Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot 
Boxer

DNX450TR tilpasnings mulighed
Eksempel: Mercedes Sprinter & Volkswagen Commercial 
Crafter

Kenwoods DNX450TR truck 
navigationssystem har en type af 
eksklusive POI’er specielt tilføjet 
til campere. Disse POI’er kommer 
fra den mest aktive og populære 
camper forening, ”ASCI”.  

Yderligere camping siders POI’er kan 
bliver tilføjet, som f.eks. dem fra The 
Camping and Caravanning Club.

Camping POI database

CMOS-230
CMOS Bakkamera

NYTTIGT REJSE TILBEHØR*!
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KØRSELSOPTAGER BAKKAMERA

GPS Integreret kørselsoptager

*Valgfri



Touch panel 6.2" wide WVGA monitor

DAB+ tuner built-in

Bluetooth (HF & A2DP) built-in

Garmin navigation system built-in

Built-in TMC

Rear USB with iPod/iPhone direct control

2 AV-in, 1 AV-out & 1 rear camera input

Variable color illumination

Multi-language menu & tag

Garmin smartphone link

aha radio control

4 x 50W MOSFET

System E's+ (Built-in HPF & LPF)

3RCA Pre-out: Front/Rear/Subwoofer

6.2" WVGA DVD-RECEIVER MED INDBYGGET TRUCK/CAMPER NAVIGATIONSSYSTEM, BLUETOOTH 
& DAB TUNER  

DNX450TR

Generelle Features Navigation : Specifikke Features

AS Marketing ApS tager forbehold for trykfejl, prisændringer og forbeholder sig retten til at ændre disse uden at give besked.  

Alle skærmbilleder i dette katalog er simuleret. iPods, iPhones, SD kort, USB hukommelse, CD'er eller andet tilbehør vist i dette katalog er ikke inkluderet, og skal købes separat.

iPhone og iPod er handelsmærke af Apple Inc., registeret i USA og andre lande. “Made for iPod” og “Made for iPhone” betyder, at elektronisk tilbehør er blevet designet til at forbinde til en iPod eller 
iPhone, og er blevet certificeret af udvikleren for at imødekomme Apples standarder. Apple er ikke ansvarlig for denne enhed eller for overholdelse af sikkerheds reguleringer.

Garmin logoet er et handelsmærke af Garmin Ltd., registreret i et eller flere lande. myTrendsTM  er et handelsmærke af Garmin Ltd., registreret i et eller flere lande.
Bluetooth ordet og logoer er ejet af Bluetooth SIG, Inc.
Android er et handelsmærke af Google Inc.

Alle andre brands, produkt navne, logoer, eller handelsmærker er ejet af de respektive ejere.

Telemarken 3a, 5600 Faaborg
E-mail: mail@asmarketing.dk

www.kenwood-electronics.dk
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Multi-Language 
Menu & Tag

SYSTEM 

E's+

VARIABLE 

COLOR

Motorhome-profile

Motorhome-specific routing

Motorhome-settings

Motorhome specific points of interest (POI)

POI disclaimer

Motorhome restrictions, cautions and advisory messages

Enable / Disable Restrictions

Customizable cautionary messages

Highlight weight stations while routing

Visual / Audio warning on speed limit change

State border notice

Environmental zones


