
Hỗ trợ phát nhạc Hi-res

Mang lại sự trải nghiệm tuyệt vời

Với thiết kế rời độc đáo, UTX-A09 có thể lắp đặt thuận tiện trên nhiều dòng xe 
khác nhau.

Bạn có thể tải ứng dụng AlpineTunelt qua  Google Play hoặc App Store  
bằng cách tìm kiếm hoặc quét mã QR.

Đầu phát nhạc Hi-res

• Màn hình gương chống chói 
• 3 chế độ góc nhìn
• Tự động làm mờ
• Camera sau HD hỗ trợ quan sát ban đêm.

Màn hình gương 
hỗ trợ camera sau 
kết nối điều khiển UTX-A09

• Màn hình hiển thị TFT 2.4 inch
• Bộ dò kênh
• Phát nhạc qua USB với các định dạng file 
  MP3/WMA/AAC/FLAC/APE/AAC/FLAC/APE
• Phát nhạc qua iPod/ iPhone
• Điện thoại rảnh tay và phát nhạc qua Bluetooth
• Kết nối AUX
• 9-Band parametric EQ
• Điều chỉnh trễ âm kĩ thuật số 6 kênh
• Ngõ ra quang SPDIF/Opt
• Thiết lập phân tần 2/3 chiều
• 3 cổng Preout 4V
• Dễ dàng cân chỉnh trên ứng dụng Alpine Tunelt

UTX-A09 hỗ trợ phát nhạc chất lượng cao Hi-res 24bit/192kHz, giúp bạn 
tận hưởng âm thanh sống động suốt cả hành trình.

Đáp ứng nhu cầu đa dạng của mọi khách hàng với chức năng cân chỉnh 
âm thanh như Độ trễ âm, phân tần kỹ thuật số và 9-Band Parametric EQ. 

Tùy chỉnh âm thanh theo cách riêng của bạn

Chỉ cần tải ứng dụng Alpine TuneIt trên điện thoại thông qua Google Play  
hoặc App Store, bạn có thể cân chỉnh âm thanh theo sở thích.

Dễ dàng lắp đặt trên nhiều loại xe

Tải ứng dụng cân chỉnh âm thanh dễ dàng 

 
Hành trình của bạn sẽ thú vị hơn với thiết bị DAS-A09M 2 trong 1 
• Lái xe an toàn với camera hỗ trợ quan sát vào ban đêm
• Đầy đủ chức năng điều khiển của UTX-A09 

 Lái xe an toàn và tận hưởng âm thanh Hi-res

• Độ phân giải: 1280 x 720p
• Góc nhìn: 170°
• Nhiệt độ hoạt động: -20°C ~ +65°C
• Độ phân giải LCD: 320 x RGB (3) x 1280
• Định dạng video: PAL
• Khối lượng: 0.39 kg
• Kích thước: 267 x 88 x 54 mm

Camera sau HD hỗ trợ quan sát ban đêm dễ dàng


